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BESCHRYVINGE
VAN DE

VOLK-PLANTINGE
zuriname:

VERTONENDE
De Opkomft dier zelver Colonie , de Aanbouw en Be-

werkinge der Zuiker-Plantagien. NefTens den aard

der eigene natuurlijke Inwoonders of Indianen

;

als ook de Slaaffche Afrikaanfche Moorenj
deze beide Natiën haar Levens -manie*

ren , Afgoden - dienft , Regering

,

Zeden , Gewoonten en dage-

lijkfche Bezigheden.

MITSGADERS
Een vertoog van de Bofch grond , Water- en Pluim-Gedier-

tens 5 de veel vuldige heerlijke Vrugten , Melkzdgtige

Zappen , Gommen , Olyen , en de gehele ge-

fieltheid van de Karatbaanfche Kaft.

DOOR
J.

D. HL.
Verrijkt met de Land -Kaart (daar de legginge der Plan-

tagien worden aangewezen) en Kopere Platen.

1

Te LEEVWARDEN,
By M E I N DE R T I N J E M A , Boekdrukker en

Verkoper vo©r aan in de St. Jakobs-fhaat , 1718.
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O P D R A G T
AAN

T)e Jfij^e , E V. Voorzienige HEEREN,
DE HEEREN

DIRECTEUREN
V A N D E

Geoótroijeerde Sociëteit van ZURINAME
tot AMSTERDAM.

In't Particulier d' EV. BEE% en M'-

PAUL van der VEEN,
Voormads Gouverneur van de gehele Colonie Zu-

riname, ${iyieren en Diflrikten van

dien , en^. en^.

i

MYN HEEREN.

je geheugen van eerbewijzen ,

in een goeden boezem opge-

floten , overtuigen my , wan-

neer zulks bezeffe , om door

dit ontwerp aan mijn pligt te denken ,

* z door
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O P D R A G T.

door een papiere Kind , in zijn gebrek-

kelijke geboorte, aangedrongen door ve-

le kwade lalteringen , daar mede deze

Colonie Zuriname ta% in -t gemeen be-

lemmert vind 5 hebbe door overtuigin-

ge, dat ik zelfs ia die Provintie geweeft

ben , ter dier tijd van de Regeringe des

Heer Van der Veen , de ware gefcha-

pentheid dier Land-flreek , door mijne

nieuwsgierige onderzoekinge van oog en

gedagten , zonder eenige verzieringe ,

eenvoudig , met een volkomene waar-

heid beftaan , ten papier te brengen ,

op dat niemant reden zou vinden om
my voorbarig te bcfchuldigcn , van
Doornen voor Rozen te ffcroijen.

Het moet ons te meer verwonderen

,

als wy zien in wat verandering God den
Aardbodem gefteld heeft , onder de ken-

ni(Te van de Menfchen die door aange-

borentheid genegen zijn tot onderzoe-

kinge

«IKQnKRSMKS
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O P D R A G T.

kinge der zelver, wanneer wy komen te

overwegen de Scheppinge der Aarde en

der Zee ,
gcfchikt , in zodaniger voegen

ais men de Wateren ziet rulten op het

middel-punt der Aarde , weerhoudende
door de gcb.cimehifle van^ d' Almagtige

,

en door Eb en Vloed, dewelke nimmer
meer hare palen of bepalinge zijn over-

tredende : Zo groot is der zelver ge-

hoorzaamheid aan God , die hem het

wezen en de wet gegeven heeft.

Ik hebbe te meer my gedragen aan

de voorgemelde Heer Van der Veen, op
dat zijn Ed. getuige zal konnen , dat

ik my niet te buiten ga met eene ver-

zieringe , nog door cenige inzigten ,

maar voörftelle een momaangezigt (daar

van het wezentlijke fchoon nog in zig

zelfs verborgen legt \ dat dikmaals maar
een weinig . lafterens; van noden heeft

om het alles te verderven,) het welk
*> S in



O P D R A G T.

in vele Jaren door zorg en moeite dus-

danig is opgeklommen : Dier oorzaak

hebbe dit mijn klein werkje , met de

Titul van Zurinaamfche Êefcbrijying ,

begunftigt.

Mijn Heeren , U. Ed. zullen inge-

volge vinden van wat Natiën 't Land-
fchap word bewoond; de Regerïnge over

't Volk , en der Chriftenen Godsdienft

ftoel ; de aanlegginge der Plantagien ,

dier fchone voordelen en vermakelijke

Woninge , de ruime Huis-houding en het

bewind der zelve.

Verders het dagelijkfche leven en Go-
den-dienft van 't eigen Landaard-volk,

t gemeen genaamt Indianen. Dies

neffens de Slaaffche ftAfrik^aanfche

e5Mooren , hare Land-arbeidinge ; mede
der zelver by-gelovige Afgoden-dienft

,

en haar meerder gehoorzaamheid aan de

Chriftenen , als wel d' Indiaanfche Vol-

keren.

in

te
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O P D R A G T.
keren. Wijders , tot dezer beider
Sexfen Lighaams onderhoudinge , van
Spijs en Drank die zy genieten en be-
reiden y hare Huwelijken en Begraaffe-
nifle.

Ingevolge de veel vuldïge zoorten
vaff koftelijke en dierbare Geboomtens,
en Gewaden , Vrugten en Planten ,

Kruiden en Bloemen. Dies te neffens
Land- en Water -gediertens; verfcheide
Harflen en Gommen. Als mede wat
zoorten van Surop'èifche Aard -Vrugten
tegenswoordig voor de Keuken aange-
kweek , en tot voort -telinge gebrast
worden.

U. Ed. hebben niet te zien op een
Hiftoriaale ftijl of Romanfche fchets>
dewijl door verdeeltheden van verande-
rende Materien alleen hebbe gememo-
riëert , en beknoptelijk alles in zijn

zamen-hang en Hooft- delen gebragt.

Zoe^

i
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O P D R A G T.

^Zoekende hier door geen eere of voor-

deel; nog plaats te hebben in 't Cabi-

net der Geleerden. Dies zo veel doe-

nelijk , zonder mengeling van baltart-

woorden , voortgevaren ) wetende dat

alle dingen in de Tijd veranderen.

Gelieft het aan te zien, Mijn Heeren,
als een gering Gefchenk van een arm
Man 9 die een hand vol Water de Ko-
ning %Artêxexes aanbood , en voor ge-

notene weldaden niet anders konde by-
brengen.

Bekorte deze , Mijn Heeren , met te

hopen dat mijn goede mening Uwen Ed.
zal aangenaam zijn , naar toe wenlchinge

dat deze Colonie mag toe nemen in een

Horen van overvloed , tot genoegen en
voordeel van U Ed., als geinterefTeer-

de, met aller der zelver goede Ingeze-

tenen , het deel meugt genieten van

^Abraham na de belofte Gods : U Ed.

alle



O P D R A G T.

alle te zamen bevelende de befcher-

minge zijner genade. Zal , met eer-

biedig Refpeéfc , verblijve na groetenis

en geringe Dienft-prefentatie

,

&S

MYN HEEREN,

\J. EJ. Dienflwitlige Dienaar

j. D. HL.

**
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VOOR-BERIGT
AAN DEN

BESCHEIDEN E

E R-

VfAARVE VRIENDEN;

'ndien zodanige Schrijvers en fchriften , welke te

gelijk
5
t nut en 't vermakelijk voordragen , altijd

billijk in waarde gehouden' en geprefen zijn gewor-

den : zo zijn gewiflchelijk Befchrij vingen, zo van

Gefchiedenifïen, als van Natuurlijke Zeldzaamhcden, in 't we-

meen in agtinge » alwaar in de regtfehapene Lezers op een

bezondere wijs t' zamen gaan. Ja , ook 't nut met zo veel

meer nadruk als de exempelen altijd beter leren , dan blote

vermaningen of waarfchouwinge ; waarom ook de H. Schrift

ons tot de voorbeelden wijft , om ons daar in , en aan te

fpiegelen , 't zy om daar door afgefchrikt te worden van 't

kwade , Luc. xvn: 32. %Petr» 11: 4, ƒ, 6. ?nd& fs. 7. of

aangezet te worden tot het goede , en vertreoftinge op te vat-

ten in verdrukkingen, facob. v: 10, 11. en ander wegen
't vermaaklijk met zo veel meer aangenaamheid , als de ver-

fcheidenheid der velerlei voorkomende dingen behaaglijker is.

Als wy nu uit aanmerkinge der Schepzelen kragtig werden

aangezet , om ons te verwonderen over des Scheppers , wijs-

heid ,

WfflCM



TO O R | B E R I G T.

heid, magt, goedheid, &c. en daar door opgewekt worden,

om gedurig uit te barften , in zijnen lof. Zo is
5
t dan een

zaak van zonderlinge nuttigheid ', niet alleen de werken zijner

handen te betragten in onze Geweften, (welke door 't dage-

lijks gezigt van onze eerfte Jeugd af, ons nu algemeen ge-

worden, en derhalven by de mecfte menigte in weinig op-

merking zijn, om door de zelve tot hoger gedagtcn zig te la-

ten op-trekken ,
) maar ook het oog te liaan op de dingen , in

andere Landen, welke ons vreemd voor komen, en derhalven

een meerder aanleiding geven tot den roem des Almagtigen j

meer genoege nemende in de heldere Zon fchijnen.de dag, als

in de treurende nagt der duifternis.

Buiten dit is 'er ook een Politicq nut en vermaak in 't be-

zoeken van vreemde Geweften ;d' eerfte weer vinder der een

tijd lang vergetenc Nieuwe Oude- Wereld, d' Eerfte treden op

deze Amenkaanfche boden gedaan hebbende , waren gelijk als

verftomd en verzet van opgetoge verwondering , :
over de uit-

ftekende aangenaamheid, waar mede dit Werels-deel van den

Hemel begelukkigt was. Daar in ook deze Colonie Zuriname

|iaar talent van zegeningen rijkelijk bezit, als boven maten

zierelijk, aanlokkelijk en luftrijk , dat men zig laat voorftaan

iq't Paradijs te zijn : dan oog en neus weiden zig byna nooit

zat aan "de lullige Eoflche'rr, welke de wandelende met 20 veel-

vuldige veranderinge , 't gezigt en den reuk verkwikkende

-bloeiTemen , hier zo wit als Sneeuw , daar van een purper,

gints van een fcbarlaken, van een rozen, van een goud-geel,

van een violette bruine verwe ; de Koning Salomo» , in zijn

magtig "Purpere en Zijde gewaden , befchamen.

* # % Niet
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Niet genoegzaam men aanfehouwen kan 't merkwaardig aar-

dige Gevogelte, 't welk de beeldende natuur d'eene onverge-

lijkelijke Appelles trek over d' ander op, en aan de vleugelen

en vederen had gefchildert.

Desgelijks ook de menigerlei en wonder zeldzame Dieren,'

welke Ettropa niet kend.

De mond ftild de honger met velerlei NcBar lieflijke en

hertfterkende Vrugten, die de warmte der Zon, de Vrugt der

plante zijn makende $ en doet die in de zelve zig opwaarts

beuren. Hebbende dies het zaat van yder Boom en Plant in

zig de eigenfehap harer oorfpronk , in verfcheidene vogten

,

zo wel Hars-agtige , Oly en Melk-agtige ,. als mede zuure en

zoete of fcherpe.

Ik begeer de waardige roem der NederUndfche Vrouws-per-

zonen niet te verkleinen , als een tegens de billijke redenen

en onbetamelijke zaak zijnde ; dog bekenne geerne dat d'/w-

étiaanfche Natiën , zo Mannen als Vrouwen , in haar zo een

voldoenent vriendelijk en lieflijk wezen dragen , dat zy voor

de fchoonheid van een NederUndfche Helena zig niet hebben

te verbergen j zijnde in vernuft, en velerlei treffelijke vindinge

in zig altoos genegerd

En beken , dat andere Landen in Konften en Wetenfchap*

pen de voorrang hebben , dog evenwel niet in allen : want
immers kan de Menfchen 't grote nut ontdaan, uit zulke Lan-
pen , daar de Vrede meer als den Oorlog floreerd , daar men
meer Zuiker - Ayren , als Spieflen en Kogels ziet , daar meer
Vrugten ingezamelt als verdorven worden ; daar de Natuur
den Hoorn des overvloeds rijkelijk uitfehuddet , en wederom

andere
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«nderc Geweften, door middel van Schip - vaart , laat toe

komen.

Zoude deze Amerikaanfche Bofch- dieren
,

Phacos of Pineos+

't gebrek der rennende Harten niet genoegzaam konnen ver-

goeden ? Zijn de Apen 20 gants verwerpelijk , welk san de

Tafel in de Keuken (neffens de dienftbare Moorfche Dogters en

hare Zuigelingen) uw voor Dienft-knegten en Dienft-maagden

verftrekken ? nog veel honderd andere nuttige , en te gelijk

vermakende, Gediertens laat ik agter blijven; en 20 vele dui-

xend Vogelen met hare fchone vederen voor-by vliegen; en
de menigvuldige veranderende Vifichen voor-by fwemmen*
daar-en-boven laat ik de Schatten en Rijkdom voor dit maal

in d' aarde fteken , op dat de Lezer in den eerden opflag niq*

al te ongelooflijk werde.

Vraag het nog veel fcharper verftand Sakmons, waarom hy
Zulke koftelijke en moeijelijke Schip- vaarden na Ohpir aan-

ftelde , onaangezien hy heerfchfte in een Land vloeijende van
Melk en Honig? Met weinige houd men wel Huis, maar
met meer, veel aanzieneljker en bekwamer * wanneer de gie-

righeid zig niet daar onder vermengt. Of fchoon fnd&t -;

Syrien , Arabien en Moeren-hnd , geenzins arm waren van na-

tuurlijke gaven , zo verlangde hy dies niet te min ook te mo-
gen zien Ebben-hout , Apen , Papegaaijen en andere Gedier-

tens, desgelijks ook Indiaanfche Kruiden en Gtwaflèn.

De Lezer zal in deze Inhoud vinden een treffelijk Veld van
veel vuldige Gewaden , Wortelen, Kruiden en Planten , Vrugt-
dragende en andere Geboomtens zig aanmerklijk makende
ftzy door hare uïtftekende en voedzame of verkwikkende Vrug*

nwmn
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ten, of door hare zeldzame geftalte, of $oor andere harer won-

derlijke eigenfchappen j en te gelijk aangewezen hare deugden;

werkinge en gebruik, zo tot onderhoud van'c Menfchelijk ge-

flagt, als bekwaam tot Medicijnen.

Dies hebbe ik deze mijn volbragt Boekje, de Titel gegeven

van ZHrinaamfchc Befchrijving , vertonende kurieuze aanmerkin-

gen , de opkomft van de zelve Colonie , de Aanbouw der Zui-

ker - Plantagien door <k Chriftcnen aldaar, de ICefken-dienft,

iiérTens de Politijque Regèringe. Den aard der eigene natuur-

lijke' vrije Inwoonders , of anders genaamd Indianen en India-

linnens alzo ook de Slaaffche 4fikaanfche Mooren s deze Natiën

?iare Levens-manieren, Afgoden- of Bygelovige-dienfi:, «effens

de d^eiijkfche Bezigheden, hoe'cte'zelve Leven, Huwelijken

en Begraven worden. Met een vertoog van de Bofch» grond,

Water-en Pluim -Gedierten ; de veel vuldige heerlijke Ving-

ten , eji de gehele gefteltheid der zeiver Colonie : met een

aanvoeginge van 't ödroy :
over die Provintie gegeven ; en

verrijkl \n ?t
,

de ^aart. vari.'t". zelve Landfchap (daar de leggin-

ge'Wa de
'

Plantagien
,

'met hare namen, worden aangewezen)

én. Kopere. Platen.

Alles f
zo veel mogelijk, was , 'm zijn Hooft-delen ^n §e-

fcmW.ordre.^ehou]sn,.^o yan de vreemde.Volkeren, meert:

ai" "de "'daden en/ gdegentheden Jiiars gtófchen 'Leven,,
;

hare

Dragten, Hand-werken , A^etenfehnppen', Konften , Koophan-

del, vcrlufti'gings OefEeningen , Zeden 'en Gewoontens, zowel

ver:foeyel ijk', oneerbaar;, walflyfc en fchandelijk, &c. Om de

£etye?p!jtë^ te befchouwen ,
nebbe ik in

plaats' van 'Scïieep'Vc gaan, en ' vele duizenden van onftuime

- «o! ven
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golven te door ploegen , mijn Pen ; als -in eene zee van de

geloof-waard igfte vreemdigheden genat, welke deels in eigener

Perzoon , in Züriname gewoond , hebbe onderzogt en be-

schouwt; eix ; Heels d'eere , te geven aan eenen Sr
- Cernelh Tie-

terjfen Etderjfew
%

dier tijd Koopman, aldaar wonende in de Stad,

of zo men anders wil Vlek Paramaribo , by wien ik mijn In-

woninge en Tafel hadde. Alzo ook door een Monfr- Adriaan

van Zwoh dier tijds Dirccüciir op een Plantagfc , die my ver-

fcheide dezer vreemdigheden hebben doen zien. 't Zoude te

lang vallen , hier te willen aanwijzen , wat voor nuttigheid

in 't vervolg dezer dingen te vinden zijn , wanneer men be-

fcheidentlijk op 't regte gebruik doeld.

, Laat uw ook niet onbedagt voor komen, Befcheidene Lezer \

de vreemde benarainge die deze Natiën in hare Taal hebben,
dan een en de zelve zaak drukken zy uit in verfcheidene woor-

den , niet altoos by't zelve blijvende; dks hare Talen, zo
Indianen als Muoren , zeer fwaar te leren zijn.

Gy^ziet vecdèrS in dit Luft-hof, en vreemde geweft des

Werelds , van den Almagtigen en al Wijzen God gebouwd '

door zijn dienares de Natuur , en velerwegen door Menfche-
lijke vlijt en konft op- gepronkt, en tot verder volmaaktheid
gebragt. Ook
De gefteltenis der Lugt , eigenfehappen des Weêrs, verde

linge der Jaar -getijden. Hier ziet men Poelen, Beken, Ri-
vieren, Zeè'n en Zee.Monfters, Regen, Storm-wind, Donder
en Blixem zal ook geweldig rumoeren , zonder nogtans u te

befchadigen. Ondenuflchen zult gy alles eigcntlijk konnen
zien en door zien

fc
daar uit aanleiding nemende , om dien

woa»

)IP«!1 njyw—) ma 1
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wonderlijken Schepper te verheerlijken tot, een gemoeds-vcr-

luftiging.

Blangende de Stijl , van my; in dit Werkje gebruikt, heb

de zelve zodanig zoeken te vormen dat ik van elk zoude kon-

nen verdaan worden , om voor de eenvoudige niet duider te

zijn : Dies ook verzoeke my, in deze niet weinige Druk of

Schrij f- feilen , te verfchonen, wijl mogelijk het Iriefehe accent

met het Hollands niet uver- een -komende zijn c&\ ^ werdende

deels ook uit de Pen na de Druk-pars gezonden, willende de

zelve gaarne verbeteren. Ondertuffchen den Lezer verzoeken-

de, dat hy niet te haadig, ecnige hem te wonderlijk voorko-

mende zaak, gelieve te veroordelen, maar veel eer zig indag-

iig make, dat 'er veel in de. Natuur is 't welk wy niet weten.

Ziet daar j nieuwsgierige Lezer , fchoon de Natuur het eene

Land wat kariger met haar gaven als 't ander by woond , zo

toond zy zigegter, in zulken geval, over 't min begaafde geen

Stief-mosder te zijn , maar zy blijft een getrouwe en milddi^

dige Natuurlijke-moeder aller Landen > ofwel 't eene wat meer

uit hare borften drinkt als 't andere , 't gene zy dit Gewed
fchenkt, onthoudze een ander Gewed, om dat het zelve veel

ligt niet diend , of op datze gtzamentlijk dies te beter onder-

houden mogen worden ; dit gefchied niet uit nood of magte-

loosheid , want hy die alles gemaakt heeft is en blijft Almag-

tig , maar op dat alle dingen na een zekere ordre en maat

wierden geregeert; of ons fchoon het eene Landfchap te koud

en 't ander te heet dunkt , zo is dit egter geen eigentlijke

onmatigheid in zig zelven , maar een regt wel geordoneert

Temperament voor lodanig een Landftreek alder - bekwaamd

,

moetende

wm^mmiksaiss^msm^M^ji
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moetende wel -(land igheids halven tegens de andere delen der

aarde juifl: een zodanige , en niet eene andere proportie heb-

ben. Een wel hebbend Huis- vader heeft in zijn; en onder

zijn Huis-raad, niet alleen Goudene enZilvere, maar ook Ko-

pere en Yzere Vaten en Werk-tuigen. Men vind in Koning-

iijke gebouwen zo wel flegte vertrekken voor de Dienaars, en

duiftere plaatzen voor de Stal-jongens , als Palleizen, Thronen

en zierlijke Kamers voor Princen , Edellieden en aanzienelijkc

Gatten ; dits geen onorder , maar een juifl: gepafte ordere.

Zo heeft ook d' alderwijfte Bouw - heer dezes Werelds 't eene

Volk iet gemakkei ij kers , en 't ander iet fwaarders , verordo-

neert en toegedeelt ; maar evenwel niemant van neotdruft on-

verzogt gelaten.
*

Hier mede eindige den Inhoud dezes Boeks , mét toewcn-

fching aan uw gezegende Friefthe fchaar , dat het uw alzo be-

hagen mag, gelijk ik uw , in allen dele, ben voorgekomen,

eerlijk en in eenen goede wandel , meer om uw te behagen,

als mishagen -

y bcvlijtigende my om uwen Vriend genaamt te

mogen worden j en my over te brengen tot uwen Zegen, om
vrugten te plukken uit uwen fchoot ; en, zo 't God wilde

,

d' overige mijner dagen, met uw, in genoegen en ecre door

te brengen i 't welk uw, neffens my, de Heerc verlene na zijn

Almagtig behagen. Uw groetende ben,

Waarde Vrienden , Vw D, JV. Dr>

J. D. HL.

*•* OP



O P H E T
GEGRONDE WERK

Van den Autheur
,

G E N A A M T

BESCHRYVINGE van ZURINAME
lat heeft de Zatan magt ep >s Menfchen hert ge-

wonnen ,

Wanneer hy hem , door fchult en dwaasheid on-
bezonnen ,

Trok van zijn Schepper af; en brak het fchone beek.
Dat God door zijnen geeft in hem had voorrgeteek;

Want van Gods beek berooft, wil hy Weer beelden maken
En dat van Bomen-hout , van Steenen en van Sraken

,

En is gelijk een Kind , nu in zijn eertte Jeugd,
Met Poppen en een Kraam van Kinder- tuig verheugd.

Maar dat het droevigft is, door wonder groter ïafter,

Zo maakt de Zatan nog zijn Helfche banden vafter,

Als hy den Menfch beweegt tot dit verkeert verftand

.

Dat God is als een Menfch of ecnig Vee te Land :

God fchiep ons na zijn beeld, dit willen wy hem lonen ,.

Als wy hem in een beeld van Menfch of Vee vertonen/
óSlegte dankbaarheid en gans verzuft , vernuft!
Als of God doorat getal van beelden flond verbluft.

De Jode , fchoon hy haat het dwaze beelde maken

,

Derft i-n het -tegendeel de Godheid ichier verzaken.

De Amerikaan, die poogt, door lift en fchone fchijn,
Den eerfte Vriend van God

, ja zelver na te zijn.

En d' Afrikaan fche Moor, tot aller wijzen fpot,

Haar, en ook and're, zelfs verftrekken tot een God,
Dus vak God uit den Throon. Maar lof zy deze Mannen,
Die ooit haar fnege brein hier hebben in»efpannen

,

Op dat de Wereld bleek dat ons herftelde leer,

Alleen den groten God vergunt zijn eigen eer,

O P
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BESC HRYVINGE
Van de Volk-Plantinge

ZURINAME,
COMMAW.YNE , COTTECA

,

tn PIERICA of COTTERA.

I. HOOFT-DEEL
Nauwkeurig onderzoek Van de cerfte Ondek-

fonge van Amerika , en des ^elfs aange»

kgene Landen»

Oewel uit de gedenk- fchriftcn der Inleiding]

voorlede tijden genoegzaam wereld-

kundig is , dat verlcheide Volkeren

reets vele euwen herwaarts zig als

om ftrijd in de zee -vaart ge-oerTent

hebben ; blijkt het egter ook niet

minder klaar uit de zelve Hiftorien,

dat de Ouden , zelfs op hunne vermaardfte togten,

in ruime zee nauwlijks buiten 't gezigt der ftranden

durfden fteevenen , en doorgaans de aan- een-hangen-

de Kuften maar zorgvuldig volgden ; ten zy ze, of

A uil
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uit eige bevinding , of uit mede gedeelde waarne-

mingen van anderen , de gelegenheid der afgefcheidc

Kuiten kennende , ergens een korte en verzekerde

overvaart konden doen. Wanneer zy dan zo verr' in

zee geraakt waren , dat 'er van hen geen land meer
gezien kon worden , werd de kours by dag naar de

op- en onder -gang der zonne , en 's nagts naar de

berugte gefternten van de grote en kleine Beer ge-

geregelt. Dog deze ftreekwijzers waren .van geen

dienft als by helder en bekwaam weer. Daar-en-

tegen , met een benevelde en betrokke lugt -door

ftorm eerder overvallen , als ze een veilige haven kon-

den bereiken , waren ze van alle kanten voor 't woe-

dende geweld der winden en zee-en , en alzo voor

£ene byna onvermijdelijke Schip - breuke blootgeftelt.

Te meer, naardien 'tganfche geitel hunner Vaar-tui-

gen op verre na zo bekwaam niet was , als dat van
de Schepen, waar mede men nu ter tijd den Oceaan

bouwt, 't Was by ouds ook weinig in gebruik by
tegen-wind de togt met laveren te vervorderen : en

by Grieken en Romeinen eene algemene gewoonte ,

de zee -vaart jaarlijks van den elfden November tot

den tienden Maart te (taken. Gedurende welken tijd

men de zee wegens 't gevaar der menigvuldige (tor-

men als voor onbevaarbaar hield, halende daarom de

Schepen op het droge , die men niet eerder , als in

't begin der Lente, weder in 't water liet lopen, om

Onkun-'er een toë l rae<^e te doen. Daar -en -boven hadden

digheid zelfs de ervarende Zee- luiden m die tijden zeer wei-

van de nig of gene kennis van de gedaante der ver-afgelege
Ouden indulten, van de geftehheid der gronden, van de ver-

fcheide bewegingen en veranderingen der zee-en, nog

van de algemene paflaat- winden , en van de zo ge-

naamde mouflbns , die onder den heten Hemel-kreits

yan de zee-varende nootzakelijk moeten waargenomen
wor-

de zee

%:aart.
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worden. Waar uit ligrelijk af te nemen is, koe ge-

vaarlijk het eertijds geweeft zy , midden over den

woeiten Oceaan , wiens uirgeftrektheid men niet wift.

Landen op te zoeken , óicn toen geheel onbekent,

of immers maar uit lofle giffingen fchijnen bekene

geweeft te zijn. Zo 'er evenwel ten dien tijde nog
zulke ftoute waaghalzen gevonderj waren , die dus-

danige togtcn met het uiterfte gevaar hunner levens

hadden ondernomen , zou het nogtans voor ben by-

m volkomen onmogelijk geweeft zijn , zonder eenc

betere kennis van het Stuurmanfchap en zonder een

geftadige en wifle Streek- wijzer , de Amerikaanfche

Kuilen , zo verr' over den Oceaan gelegen s te be-

reiken.

Want dat de «Afpunt- wijzende eigenfehap van den
Magneet- fteen , en van den daar-aan-geftreke Kom-
pas-naald, waar door nu ter tijd het Noorden en

Zuidep, en alzo alle andere ftreken op alle rijden en

plaatzen gevonden worden , aan de Ouden reets be-

kent zouden geweeft zijn , en dat zelfs de Kartaginen»

K.ers op hunne zee-togten 't Kompas zouden gebruikt

feebben word zonder grond te vergeefs beweert.

Men vind hier van nergens het minfte gewag in In xrn
de Schriften der Ouden , die nogtans de andere ei- tijd het

genfehap van de Zeil -fteen , te weren , de zo ge- Kompas

noemde aanhaling van het Yzer zo zeer geroemt heb-
ïou ultS€*

ben , en daarze zo nauwkeurig waren , in alles aan
2 ,-

jru

e

te tekenen , wat in de natuur wonderlijk , en voor

de menfchelijke zamenleying van eene zonderlinge

nuttigheid was; hoedanig zekerlijk de Afpuntige kragt

des Magneets , en 't gebruik van het Kompas , bei-

de in de dertien- honderfte of 't begin der veertien-

honderfte euw eerft uitgevonden, met regt verdienen

ge-agt te worden.

Men heeft ook gene reden om te twijfelen, of de Hoevere*

A a Ouden,

tmwsma
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de Ouden Ouden, zo ze van deze uitvindingen der latere tijden

eenige kennis hadden gehad , zouden hunne ondekkingen
kuften be-

vercjer }le {3 j3en voortgezet, en ons de gedagtenis daar

geweefïf
*

van wel met eenige zekerheid hebben overgelevert.

Daar nu uit de verhalen hunner togten op den Oce-

aan blijkt , datze , den Helle/pont of de Straat van

Gibralter uitgevaren , ten Noorden de vafte Kult va»

Europa , maar tot aan Noorwegen hebben ondekt , ne-

vens de Eilanden langs deze ftreek leggende , van

welke Thenie het uiterfte geweefl is , in 't omvarea

van Britannien alleen van verre gezien , en ge-agt te

leggen op den drie-en-zeftigften graad der -breedte
'

y

dat derhalven alzo geen ander fchijnt geweefl: te zijn

als Hitland of het Eiland Fero. Ten Zuiden van den

Hellejpont heeft men by ouds op dên Oceaan insge-

lijks alleen de zoom der Afrikaanfehe Kuft gevolgt»

meeft maar tot aan het kleinfte of voorfte gebergte

van Atlas. Waarom het als een helde-daad werd aan-

gemerkt en geroemt, dat de Kartaginen^er Hanno van

*Kadiki af tot aan het einde van Ar-abten
,
geheel Afii-

ka omgevaren heeft. Het geen , volgens verhaal van

Herodotm , ook eens uitgevoert van eenige Fènieiers
,

die, uitgezonden van den Egyptifohen Koning Nekus t

en uit de Rode Zee in den Oceaan ftekende , langs

de ftranden van Afrika , na twe jaren zukkelens , by

de Pilaren van Herkules , of in de Straat van Gibral-

ter aankwamen t
en door de zelve naar Egyptcn we-

derkeerden. De Hiftory van eenen Eudoxm, die de

zelve togt zou gedaan hebben, is reets van Strabo
,

als een beuzelagtig verdigtzel , verworpen.

De uiterfte ondekkingen , door gemelde Feniciers

. en Kartaginenz.ers ten Weden van Afrika gedaan , zijn

geweeft de Purper Eilanden, nu Madera en Porto San-

to ; de Gelukkige Eilanden , nu de overige Kanarische i

Cerne nu waarichijnlijk 't Eiland Arguin s en einde-

lijk
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lijk de üorgadifcbe en Htfferifche nu de 2T<?#/# Eilan-

den , voor A'^0 Vérde verfpreid. De berigten , die

de Ouden ons van deze Kullen hebben nagelaten,

zijn zo gering , zo onzeker , en met zo vele verzie-

ringen doormengelt , dat daar uit wel te zien is \

datze de zelve meeft maar van verre bezigt hebben,
of flegts door gerugt daar van iets gehoort.

Dewijl het derhalven blijkt , dat deze Landen aan
de Ouden reets bekent , van hen zo weinig bezogt
zijn , is het dies te minder gelooflijk

9 dat ze de over-
vaart naar Amerika ongelijk moeilijker en gevaarlijk

ooit voorbedagtelijk ondernomen hebben.

In de oude Aard-befchrijvingen en Hiftorien is ook
nergens eenige zekere kondfehap te vinden van die

wijdlultige en vrugtbare Geweiten, die in de vijftien

lionderfte euw , als geheel onbekende van onze' En-
ropèers eerft zijn opgedaan , en door de naam van
Amerika onderfcheiden , van de drie andere van ouds
alleen bekende Hoofd -Delen des bewoonden Aardbo-
dems. -En hoewel de Ouden, hier en daarin hunne
Schriften van grote en verr' over den Oceaan gelege
Landen gewagende, van Amerika niet geheel onkun-
dig fchijnen geweeft te zijn; is egter al wat zy daar
van melden zonder grond , en fteunt maar op nage-
latene giflingen en onzekere waarfchijnlijkheid, waar-
by de vr-ugtbare inbeelding vele herfièn-fchilderien

gevoegt hoeft. Hoedanig een onder andere is , de
Befchrijving , die de Filofbof Piato geeft van een
Eiland Atlantic , eertijds in den Atlantifchen Oceaan
Weft-waarts niet verr' buiten de Zuilen van Herkules

gelegen , en zelfs groter als Afien en Afiika te za-

men , maar door eene aard -beving en fwaar onweer
overlh-oomt , verzonken , en geheel verdwecnen in

den gemelden Oceaan , die wegens {lijk en modder
van die verdronken Eiland volkomen onvaarbaar ge-

A 3> wordea

wemn
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worden was. Diodorw de Sicilaan verhaalt byrra het

zelve, behalven dat hy Atlantu met de Kanarifche Ei-

landen fchijnt- te vermengen. Dog dewijl dit Land
ten tijde van Plato reets niet meer in wezen was

,

daar Amerika nog geheel overig is, en door gene be-

Zondere aard-bevingen ot water- vloeden ooit verzon-

ken, zal 't de moeite niet weerdig zijn, omftandigcr

aan te tonen , dat dit een louter verdigtzel is , van

velen te onregt als een zeker berigt van Amerika by-

gebragt. Men ziet evenwel in de Schiiften van Ari-

ftoteles, Elianus en anderen , dat de Schranderfte der

oude Natuurkundigen , uit de ronde gedaante de«

Aardkloots , aan hen genoeg b.kent , wel vermoede-

den , dat 'er, behalven Europa, AJien en Afrika, nog

andere grote onbekende Landen over den Oceaan la-

gen : waar aan men te minder twijfelde , na dat

de Kanarifche Eilanden ondekt waren Dog dit ver-

moeden was zonder zekerheid , en bewijfl niet , dac

Amerika oud tijds , anders als by gifling, bekent ge-

weeft is. Niet te min dunkt zommige , dat ze de

ondekking dezer Nieuwe Wereld klaar voorzeid vin-

den van den Digter Seneka in het Treur- ipel van

Medea , met de woorden , die op dezen zin uitko-

men : Het (laat nog eens in latere tijden te gebeuren
t

dat de Oceaan de Wereld niet langer z.o nauw influite,

en dat 'er 'een groot Land te voorjehijn kpme , wanneer

de Stuurman Nieuwe Werelden z.al ondekken , en 7 heult

niet meer het uiterfte der Aarde zjjn. Hoe men dit

ook op Amerika paffe , en door des zeifs ondekking

vervult agte ; blijft het volkomen zeker , dat deze

voorzegging van Seneka maar alleen gegront is op de

onzekere onderftelling der Oude Wereld- Wijzen : en

dat hier met eene vryheid aan de Digtkunde eigen

,

*t waarfchijnlijke voor waar word opgedifcht. Wy
befluken derhalven uit al het bovengemelde , dat de

Ouden



Z V M I N A M E. f
Daden niet zekers van Amerika geweten hebben, dat
net zelfs onmogelijk voor hen was die Kullen te be-
reiken , zo ze immer de roekeloosheid gehad hadden
van zulks te ondernemen j en dat het daarom on-
betwiftbaar kan vaft gettelt werden , dat dit groot
Wereld -Deel in deze naait voorgaande euwen eerlt
ondekt is.

De eere van deze eerde ondekking van Amerika De eer-
word doorgaans gegeven aan Kriflofel Kolonw ( ver- fte ondek-
keerdelijk Kolumhtu genoemt) eenes Viflchers zone ,

k,nSe 7m
geboren in het arm Dorp Arbkjolo, onder het gebied'

Amerika

van Genua niet verr' van Savona. Deze Kolonw van dat tclie-
kindsbeen af een zee-man en zeer ervaren in de Wis- fchrevca
konft, verhuisde uit Jtalien met zijn Vader, die zig werd.
op Tenarijfa neerzettede, gelijk hy op Madera. Al-
hier maakte hy Pas-Kaarten voor , die langs de Kuft
van Afrika voeren, en nam ondertufïchen waar, dat
'er buiten de Straat van Gibra.lter op gezette tijden
Wettelijke winden waaiden , vermoedende , dat de
zelve van eenige nog onbekende Landen kwamen,
die men, als eene Nieuwe Wereld, met 'er tijd zou
konnen ondekken. 't Scheen Kolonw ook niet beden-
kelijk, dat de Oceaan zig verder, als hpndert en ze-
ventig graden lengte, zou u it(bekken , zonder eenig
vatt Land tuflehen beide. Terwijl by dit dus aan-
merkte en overdagte, gebeurde het, dat zeker Alfonfo
Sanchez. de Huelva

, uit Spanjen op de Kanarifche Ei.
tanden gewoon~ te handelen , door eene fware ftorm
uit den Ootten belopen werd , en genootzaakt zig met
zijn Schip aan weer en wind over te geven. Waar
door hy, in agt- en -twintig .dagen de hoogte der
Zonne niet hebbende konnen peilen

, gedreven wer«i
aan een onbekende. Kuit, vol van Wilde Menfchen.
Van waar hy eindelijk , na veel gevaars en ellende,
-met nog maar vier o£ vijf van zeventien zijner Maats

over
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overig , met zijn reddeloos Schip te Madera binnen

geraakte. Alwaar hy van Kolonm geherbergt en heu-

ichelijk onthaalt werd , maar weinig dagen daar na

overleed , hebbende aan den zelven een nauwkeurig

verhaal , nevens de ontworpe Pas -Kaarten van zijn

ongelukkige togt ,
gegeven. Koionm , hier door in

zijne giflïngen en in hope van de ondekking eener

Nieuwe Wereld gefterkt, deed daar van opening aan

den Raad van Genua , met verroek van onderftant tot

deze onderneming , onder voorwaarde , van al ,
het

geen , men zou opdoen , in handen van de Repu-

blijk te (lellen, Maar dit voordel werd, als beuzel-

agtig, van den Raad verworpen, en door den Broe-

der van Kolonm aan Henrik. de VIL Koning van En-

geland , en door hem zelven aan Alfonfm de V. Ko-

ning van Portugaal insgelijks te vergeefs voorgedragen.

Weshalven Kolonm zig naar 't Spaanfche Hof begaf,

om te zien , of hy hier niet gunihger dienaangaan-

de zou gehoort wórden ;
gelijk hy dan ook, door

toedoen van eenige voorname Hovelingen , aan den

Koning Ferdinandm werd voorgefteld, in'tjaar 1486.

maar van den zelven niets kon verkrijgen , als na

dar de Oorlog tegen de Mooren van Grenade geluk-

kig ge-eindigc was. Wanneer men een befluit nam,

de kans eens te wagen, en daar toe aan Kolonm by-

zettede, een groot Schip met twe Brigamijns, voor-

tien naar behoren , nevens een opfchot van zeftiea

duizend Dukaten ,
geleent van een Geheim-fchr ijver-

des Konings, wiens Schat-kift door de Oorlogen was

uitgeput, Hier mede (tak Kolonm van Kadiks in zee,

den 3. Augufty 1492. , de koers nemende van de

Kanarien Weft aan , en ondekte den 1 1 .
O&ober

des zelven jaars, als het eerfte Land, Gttnahami een

der Lucayfche Voor - Eilanden van Amerika , dat hy

£, Salvador noemde. Vervolgens deed K§I*m op deze

togt
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togt Kuhd en Hi/paniola op , en eenigc van de zijne

op deze nieuwe Wingewelten gelaten hebbende, om,

ze te bewaren , keerde hy zelf naar Spanjen , om aan

den Koning Ferdinand verflag te doen. Minlijk werd
hy van den zei ven ontfangen , en , tot Grande van
Spanjen verheven , in 't volgende jaar 1493. voor

de tvvede maal met een magtige Vloot afgevaardigt

,

om de nieuwe ondekkinge verder voort te zetten.

't Geen dan ook , gelijk bekent is , van Kolonm op
zijn overige togten, en vervolgens van vele anderen

met voordeel is uitgevoert. Onder de zelve word Denaam
ook opge(telt Amerikus VeftHtim , Florentijnjch Edel* vanAme-

man 1497. insgelijks van den Kaftiliaanfchen Koning'*?. a waar

(andere fchrijven van Emmanuel Koning van Porm-
gjjomftifi

gaal) ( Pif Cluver. &c. ) uitgezonden , en die de eere i$.

heeft dat Amerika zijn naam draagt.

Hoewel nu dit wijdlugtig Gedeelte des Aardbo-

dems , van de Ouden niet gekent , door Kolonm aan

de Wereld eerft ondekt is geworden ; is hy even-

wel, nog Alfonfo Sanchez., die hem daar toe veel ligt

gaf, de eerfte geweeft, die Amerika gevonden heeft.

Want men weet nu zeker , dat deze eer toekomt aan

cenen Martintu Beheym, een Neutenberger van een al-

oud Boheems geflagte, Zwartsbach bygenaamt. Deze,
een grote Wiskonftenaar , had een zonderlinge trek

om vreemde Landen te bezoeken , en derhalven

J449. met een Schip van Antwerpen naar Portugaal

willende" reizen, wierd hy na de Anorifche of Vlaarn-

fihe Eilanden gedreven , en deed een der zelver, nu
Fayal genoemt , aan. Van daar waagde hy zig mee
zijn Schip dieper in zee naar 't Weften , en ondekte

dus het vafte Land van Amerika , van

kours en van de Plaats , waar hy in Amerika aange-

land was , twe Land -kaarten opfïeilende , waar van

hy in Portngaal wedergekeert , de eene sxreerde aan

B Koning
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Koning fan den eerden, brengende de andere Kaart

te Neurenberg te huis, alwaar hy nog te zien is, ert

in de Familie der Boheyms als een grote Rariteit ea
Antiquiteit bewaart word. Deze zelve Martinm Bo*

heym word in de Hiftorien ook geroemt,-als de voor-

naamfte uitvinder van het Aftrolabium , dat voor de
Zee varende van zo groten dienft is.

Wat aangaat het verhaal van eenen Engelsman

Mattod zoon van Gwyneth of Gainech , Broeder van
eenen David Prins van Walles , die in 't jaar 1170»
Florida en Kanada reets zou ondekt en aangedaan heb-

ben, 'tzelve is ongetwijfFelt verziert : dewijl zonder
gebruik van 't Kompas 1501. of 1303. eerft uitge»

vonden Amerika onmogelijk bereikt worden.

\yaar .
Amerika grenft tegens 't Noorden aan de Groenland-

Amerika fche of Ts zee , de zee engte of Straat van Hudzon 9

aangrenft. en de Chrifiiaan zee s tegens 't Weften aan Mare Pa*

cificum of de Vreedzame zee j tegens 't Zuiden aan de
Magellanifche Straat s tegens 't Ooften aan de Atlanti-

sche zee of Mare del Norts welke Amerika afzondert

van 't oude vatte Land , waar van 't aflegt 1000. of
1200. mijlen , meer of min , na de gelegentheid

der Plaatzen. De uitgeftrektheid van 't Zuiden na 't

Noorden , van den 54. graad 20. minuten der Zui-
der-breedte, van de Magellanifche Straat , tot den 63.
graad der Noorder-breedte, tot aan de Straat Hudzen,
bedraagt omtrent 2547. mijlen j en van 't Weften na
3
t Ooften , van den 241. graad tegens Angubela del

Gato tot den 348. graad, tegens de hoek Rio Grande
in Brazil; de breedte is wegens de ontelbare menigte
der geweften zo verfchillende, dat men de grote daar

van niet wel Befchrijven kan.

Züïder- Eer ik overga tot de Befchrijvinge van de Kari-

Aoïerika. baanfche Kuft , dunkt het my nootzakelijk te wezen
een weinig van 't Zuider - Amerika op te halen, aan

wiens

mw±m»mmmiYv&mm*ËK^jak\zjiN^yMV«'J
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wiens Kuft de Land-ftreek vaft is : Amerika 'tZui-

der- gedeelte werd door een Land -engte van weinig
mijlen van 't Noorder -gedeelte afgefcheiden : Ten
Weften is het Landfchap of Rijk Peru , vermaard
wegens 't aldaar zijnde Goud, de Hooft-ftad Lima

t

is de Hof- plaats van den Spaanfihen Onder- koning
over geheel Zuider - Amerika i ten Zuiden van Peru
is'c Landfchap Chili s ten Zuiden van Chili is het

woefte Land Magellana en Straat van dien naam ; ten

Noorden en Noord* ooften van Magellana, en ten

Ooften van Chili, legt het Landfchap Paraguay s ten

Noorden van Paraguay, en ten Ooften van Peru
,

legt het onbekende Landfchap Amazones ten Ooften
van Amazone , en ten Noord -ooften van Paraguay

,

legt het Landfchap Brasilia s ten Noord-weften van
Brasilia , en ten Noorden van Amazone , legt de
Land-ftreek Karibana of Cuajana s ten

(

Noorden van
Amazone en Peru, leggen de Landfchappen van Pa»
pyan , Cartagena , Nieuw - Andalujïa en Terra Firma

:

Dit is alzo een korte Befchrijvinge, voor de gene die

geen goed begrijp , van Amerika en de Karibaanfch*

Kuften hebben ; en zullen nu eerft handelen van de
Natuurlijke Geftekheid dier Kuft.

B z II. HOOFT.

-
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H O O F T - D E E L.

Van de Natuurlijke Gejleltheid der tyribaan*

fcbe %hJI.

e Land-ftreek , waar in onze Zurinaamfche-

Planting gelegen is, word, zo alswe reets

hebben aangemerkt , Karibana genaamt.

't Is het Noorder gedeelte van Guajana,

een Landfchap van 't Zuiderlijk Amerika,

't zelve zig tuflehen 't Armadille Gebergte 9

den Oceaan , en de Stroomen Orinoke en Amazones

uitftrekt. Want Gttajana , ook de Wilde Kuit ge-

heten word twezins genomen, of voor 't gehele Land

bepaalt door 't Gebergte over 't Meer Parime ; de

Noord-zee en de gemelde Vloeden , en begrijpt dan

in zig hKaribaanfche s of in eenen tweden zin en ei-

gentlijk noemt men Guajana, dat gedeelte van 't vafte

Land , 't welk over de Ariïadille Bergen tuflehen de

Amazone Stroom en de Grityke legt.

De Grond der Karibaanfche Kult is meerendeels

mullig en kleiagtig , en uit den aard doorgaans met

digte en wijd-uitgeftrekte^Boilchagien bezet, gelijk

hier boven al is aangetekent. Tuflehen welke Bos-

fchen hier en daar eenige weinige opene Velden, Za-

vanen geheten ,
gevonden worden , welker grond ,

hoewel zandig , zeer bekwaam is tot Wei landen en

Boom - Plantagien. 't Land der Kartbanen is in 't al-

gemeen zeer vrugtbaar , en word befproeit door by-

na ontallijke Water -Vlieten en K reeken , waar van

we de voornaamfte zullen optellen en kortelijk be-

fchrijven* _ ,J
Onder
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Onder de zelve Üellen we op de eerfte plaats die Van de

Rivieren , op welker boorden onze Plantagien meeft Rivieren,

alle zijn aangelegt , te weten de Vliet Zuriname,

waar van de Volk -Planting haar naam heeft, de

Commewyne , Pierica of Coitera en de Cotteea.

De Zttrïname , die aan hare Ooft -kant, behalven DeZü*
verfcheide Kreeken , digt aan zee de Stroom Comme- riname.

«7&*:ontfaiigt , en aan de Wed- zijde boven Para-

maribo onder andere de Kreek Para , waar op een

Schansje van de zelve naam gebouwt is ; heeft vol-

gens de zekerde waarneming, van de mond der ho-

vende tak van de Kreek Zarino af tot aan 't Fort Ze±
landia doorgaans drie vademen waters , neven deze

Vefting vier, beneden de zelve tot op de Zand-bank
van twe tot derde half vadem , en voorts van de
mond der Commewyne af tot aan zee , twe , derde half

en drie vademen diepte. De Zwinamc is tot over de
dertig mijlen verr' vaarbaar, en aan beide kanten uit

den. aard met Geboomt geboort.

De Kommewyne waar aan ook vele Plantagien gele- DeCom*
gen zijn , is van de hoek van 't Tygers Hol opwaarts mewync
tot aan de Schans Sommehtyk^ van twe tot drie vade*-

men diep, en ook overal wel te bevaren.

De Cotteea, die by gemelde Sterkte, als gezegt h DeCot-
in de Commewyne vloeit , heeft van de Kruis - kreek teca -

(welk ook een Tak van de Cotteea is , waarmecze
een weinig meer Ood-waarts insgelijks in de Comme-
ivyne vad ) tot aan 't Fort Sommelsdijk een diepte van
vijf tot zes vademen.

Ten Ooden van de Cotteea heeft men Pierica of Pierica o£

Cottera of Mwe-kree^, die met vele kronkelige bog- Cottera.

ten Wed -waarts aan loopt , tot daar ze , een Tak
der Cotteea onfangende , zig naar de Kuil went , en

in den Noord-Oceaan (lort.

Am deze kant dus de Kuft volgende ontmoet men
B % naait
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naaft aan de vorige de Vlieten Zoramine , Wia Mia

en Marruwyny. Welke laafte de grootfte is, als wor-

dende gerekent by zijnen uitloop ruim vier duizend

Geometrifche paüên breed te zijn, en van zijnen oor-

fprong tot aan zee byna veertig dag-reizens verr' te

lopen. Vele Kreeken gieten zig m de zelve uit,

waar van Cajfowiny een der aanmerkelijkfte is.

Op de Marruwyne volgt in orde de Stroom Amana ,

die zig tot zeer diep in 't Land uitftrekt , en door-

gaans van drie tot vijf vademen waters heeft.

Voorts vind men ten Ooiten langs de Kuft de

Vloeden Caurora en Cajane : welke laafte , met alle

'zijne bogten wel twe hondert mijlen lang, in zijnen

uitloop een Eiland van de zelve naam heeft , waar
op de Franfchen eene aanzienlijke Volk -Planting be-

zitten.

De naafte aan de Cajane zijn de Vlieten Apurwaka
of Capurwaka en Wiapoko s waar van de eerfte , niet

verr' van zijnen oorfpronk , zig in 't Meer der Har-

rytiahans verliezende uit 't zelve weder voortkomt, en

daar ze in zee loopt ook een Eiland maakt. De loop

van de Wiapoko is wat minder als die van de Capur-

•waka, en omtrent twintig mijlen van zee onvaarbaar

Wegens eenen Water* Val.

Behalven de reets gemelde heeft de Karibaanfche

Kuft aan deze kant nog de Rivieren Arrikouw , Cm*
ftpoury , en eindelijk de vermaarde Amazone - Stroom

t

welke ook Tobo, Topoi , Tapera, en van de Europ'éers

Orellana geheten word , om dat Frangükus Orelli de

zelve 1540. en 1541. eerft bevaren heeft. Deze
Vloed ontfpruit uit 't Cordillirifche Gebergte in 't Noor-

der-deel van Peru agt of tien mijlen van de Stad

Quito, lopende van 't Ooften naar 't Weften wel ter

lengte van twaalf hondert mijlen. De breedte der

Stroom is van Rio di 'Jnnta , ruim zeftig mijlen be-

neden

*M***AV\ZJIK^MVJIHLXI\
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nedeta den oorfprong , toe aan de Vliet Maramon,
die ook in de zelve valt van een tot twe mijlen -

t en
van daar tot aan zee hoe langer hoe breeder worden-
de

, agt men de mond omtrent : zedig mijlen wijd
re zijn. De diepte der Orellena Vloed is van Rio di
junta tot aan de mond van de Maragnon van vijf tot
tien vademen , en voorts van twaalf tot zeftig vade-
men, 't Is de driftigfte en grootfte Stroom van gans
Amerika

, en de fchoonfte van den gehelen Aardbo-
dem, ontfangende van beide kanten vele Vlieten van
aanmerkelijke grote, waar van zommige goud -zand
in hare wateren mede voeren, .Meer als twe hondert
Eilanden telt men in de Amazone- Rivier , die de lage
Landen aan de zelve gelegen door jaarlijkfche over-
ftromingen vrugtbaar maakt

, gelijk de Nyt m Evyp-
ten. Behalven veel Goud , Zilver en andere Meta-
len

, word hier omtrent groter overvloed gevonden
als elders in Amerika

, van Cacao , Zuiker Boom-
Wol, Orlëaan, Tabak enz.

Ten Weften van onze Zurinaamfche Volk-Planting DeVlie
ontmoet men langs de Kuft eerft de Vloed Cmanama, tendfevan
die voor aan van twe tot vijf vademen diep is , en de Zmi~

voorts de Courantin of Corretyne
, die van drie to't zes

naamrche

vademen waters heeft, de Vlieten Berbice , Demararil°
lk
;

en Efekebe of>W, Welke laafte voor aan zee S WeV
omtrent drie mijlen wijd j maar niet meer als elf voe- ten ont-
ten diep is. Byna veertig dag-reizens van daarze uit moeC
hArmadille Gebergte voortkomt word de loop dezer werdsn *

Stroom belemmert door verfcheide Water-ftortingen •

hoedanigc men ook op de zelve hoogte tutfehen den
vierden en vijfden Graad benoorden den, Evenaar
vind in de Ceurantin

, de Berbice en eenige der ande-
re Vlieten van Karibana. Waar van de uiterfte ten
Weften is de grote Stroom Oiétêfa die Guajana- vm
MMw*AndaItiJie». en'c Landfchap Paria affeneid , en

daarop

yy.
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daarom ook Ri& di Paria genaamt word. De loop

dezer Vloed is ruien zeven honderc Engelfche mijlen

lang, doorgaans twaalf en daarze in den Oceaan ftort

hondert mijlen breed. Vele Rivieren vallen van weer-

kanten in de Orinoks , die genoegzaam bevaarbaar is,

tot daarze over hoge klippen met gevaarlijke Water-

Vallen nederltort. Hier en daar in de Stroom in

de mond des zelfs leggen vele Eilanden , meed van

Wilden bewoont.

Lengte De Orinoke 'of Stroom van Paria is ruim zeven hon-

en breedte dert Engelfche mijlen lang, op vele plaatzen twaalf,

der Ori- p zommige dertig en in. zijnen uitloop hondert mij-

len breed , en doorgaans genoegzaam vaarbaar , tot

daar de zelve van hoge klippen neerftort en voor

Schepen onbruikbaar word. Voor de mond van de-

ze Rivier in de Zee -Boezem Paria legt het Eiland

Jrinidad , vermaard wegens zijne fchone Perel-ViUe-

ry; en in de Stroom zelve zijn hier en daar ook

vele Eilandjes veripreit , en meeft van Wilden be-

woont.
5
t Water van alle deze Vlieten , en in't byzonder

van die van onze Volk -Planting is wegens de gema-

tigtheid der Lugt- Streek zeer klaar , en van zo eene

aangename zoetheid, dat men 't zelve uit luft zou

drinken : en daar-en-boven zo gezond, dat men niet

de minftc befwaarniire of ongemak gevoelt, hoe veel

men daar van ook neemt. Waarom zelfs vele vati

onze Europ'éers dit zuiver Stroom -water boven alle

drank ftellen en dagelijks gebruiken , zomtijds een

weinig Wijn daar by doende.

Onze KaribaAnfehe Kuft , welker Wateren wy nu

kortelijk befchreven hebben , word door de Ry der

meergedagte Armadille Bergen , van de Inboorlingen.

Wakarime geheten , van het eigentlijk zogenaamde

Gttajana , waar van Karibana zomtijds als een deel

word



Z V R I N AM E, 17

word aangemerkt, afgefcheiden. Dit Gebergte ftrekt

zig in een byna-regte ftreek uit van de Orinoke tot

aan 't Meer der Harrytiahatis , naar de Kuft hier en

daar eenige Heuvelen als zijne takken verlpreidendc.

De Karibaanfche Bodem is voor 't overige wel meeft

vlak , maar Landwaarts in verhevener als aan dea
Oceaan , gelijk klaar blijkt uit den loop der Rivie-

ren , die van de Bergen naar zee vloeijen. De grond
dezer Land «.ftreek alom doorfneden en mildelijk bc-

fproeit door ontallijke Vlieten is van eenc uitnemende
vrugtbaarheid , aan de meefte oorden befchaduwt met
hoge en digte Boflchen van velerlei geboomte , en
Overal van den Almagtigen en Alwijzen Meefter der

Natuur als bezaait met lagere gewaden , van eenc

keurlijke en zin-ftrclende verfcheidenheid in gedaan-

te , kleur, reuk en geur van vrugten j bloemen en
blader -loof, waar mede alle zoorten, 20 van Ge-
boomte, als van Planten, in alle Zaizoenen des Jaars

hier te lande. , min of meer bekleed
,

gekroont en
verziert zijn. De zelve verfchaften tot levens onder-

houd aan de Inwoonderen eenen rijken overvloed van

fmakelijke en gezonde voedzelen , verkwikkende ver-

verfïinge, en heilzame geneesmiddelen tegen de ziek-

ten en ongemakken , waar aan de Ingezetenen dezer

Kuft onderhevig zijn. 't Geboomte levert hier daar-

en-boven vele zoorten van houd , bekwaam tot tim-

meren , en alles wat vereifcht word tot het maken
van nodige en overtollige huisgeraden.

De Lugt, 't Geboomte, de Grond en de Wateren
van Karibana zijn vervult en wcemelen alom van ve-

lerhande vreemde Gedierten die Amerika eigen zijn,

en welker zoorten eene wonderlijke verfcheidenheid

van gedaanten, bewegingen, drijften en overige hoe-

danigheden van natuurlijke gefteltheid vertonen.

'tGevogelte, de Viervoetige Dieren , de Kruipen-
C de t
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de , de Viflchen , en andere Water- en Land - Die-

ren , nevens de Gekorve of Bloedeloze Diertjes , et*

alle de verfcheide zoorten van hoge en lage Gevvas-

zen , openen in dit Amerikgms Geweft een wijdlufti-

ger veld , als ergens elders ; voor de befpiegelingen-

en waarnemingen der gener , die lult hebben , de
Wonderen der Natuur mee ^en regt gezigt te be-

fchouwen, de heerlijke merk-tekenen der Goddelijke

Almagt, Wijsheid, voorzienigheid en Goedheid, zo

luider- rijk in de zelve doorftralende , na te fpeuren^

en daar uit het ware nut te trekken , welk is de ver-

heerlijking van Gods allerheiligfte Naam.
Behalven de inlandfche Gedierten en GewaiTen die

Amerika eigen zijn , heeft men op de Karibaanfchs

Kuft velerlei flag van uitheemfche Dieren en Plan-

ten , die van tijd tot tijd uit Europa derwaarts zijn

overgebragt , en hier doorgaans beter als in haar ei-

gen moeder-land mogen aarden en tieren. De voor-

naamfte en meed - bekendfte zo der ukheemfche als

inlandfche zullen we in 'c vervolg dezer Befchrijving

optellen.

Van de
" Dit vrugtbaar Land is ook niet minder voorzien

Volkeren van Mentenen en rijkelijk bevolkt van eige Landza-
Arouagas ten t verdeelt in verfcheide Volkeren , die in vele op-

zigten zonderling van elkander verfchillen. De voor-

naamfte dezer Landaarden zijn de Arouagas of Arwak-
£flr, die zig meeft ten Wellen van onze Zurinaamfche

Volk - Planting beneden langs de Vlieten EJfckebe ,

Tamarari en Berbice onthouden, hoewel men ook ee-

nige Dorpen van de zelve Natie vind aan de Ooft-

Icant langs de Vlieten Caurora , Wia , Cahwo en Ca-

purwakas de Karibes of Kara'ibanen , dood- vvanden der

Arouagas , zijn ter wederzijde de naafte Gebuuren van

onze Nederlandfche Bevolking, wonende meerendeels

aan de Stroomen Corretjn of Courantin , Cupanama %

Zwi*

en Karaï

banen,
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Zuriname , Cotteca , Pierica of Cottem , Marruw)Hc 9

en verder ten Ooften aan de Vloed Cajane , als me-
de ten Weften boven aan de Effekebe tuflehen de

ArmAdille Bergen. Bebalven deze twe Hooft- Volke-

ren vind men hier en daar nog verfcheide andere

Landaarden , die van minder magt 2ijn en met wel-

ker barbaarfche namen wy den Lezer niet willen ver-

velen , naardien ons van de zelve niet veel meer
bekent is , en wy 't voorgenomen hebben , in deze

Befchrijving van de Karibaanfche Kuft, onder andere

byzonderheden , naar mate onzer kundfehap maar iets

te melden van de Wilde Inboorlingen dezes Lands,
die naaft aan onze Volk-Planting woonen. Tot welk
verhaal eerwe overgaan , zullen we , volgens ons

voorgeftelde beftek , voor af iets melden van de ,Ge-

matigtheid der Zminaamfche Lugt-ftreek, en de Jaar-

saizoenen die men op deze Kult heeft.

Ci III. HÖOFT-

liKfiimiiw»i
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III. HOOFT-DEEL
J?<m de Gematioheid der Lugt en van de Jaar*

Zai^pmen op de Zurmamfche Jfyjl.

oewel de Oude Natuurkundige de Landen
onder de Hete Hemel- (treek voor volko-

men onbewoonbaar hielden , zig weinig

bekommerende met der zelver ondekking
uit waan, dat daar alles wegens de bran-

dende hitte der Zonne nootzakelijk moefl: verdorren

en verdikken : heeft nogtans de ondervinding der

volgende tijden doen zien , dat deze Hete Gewefterc

der Nieuwe Wereld al zo vrugtbaar zijn, al 20 wel

voorzien van Gedierten, en niet minder bevolkt, als

eenige Landen onder de Getemperde Hemel-kringen.

Waar toe de oneindige Wijsheid van 't Almagtig

Opper -Wezen aller dingen , de gelegemheid en ge-

fleltheid der Hete Landen op eene wonderbaarlijke

wijze gefchikt heeft , om zelfs daar de Aarde onbe-

woonbaar kon fchijnen zo een overheerlijk Toneel
zijner Wonderen op te rigten. Ten dien einde is

de Aardkloot ten opzigt van de Zonne zo geplaatft,

dat de Geweften tulfchen de Keer-kringen (Tropicn*

Cancri en Capricorni ) regt onder of naby den Evenaar

gelegen , voor de volle kragt van dat brandend He-
mel-Vuur niet te lang zouden bloot ftaan , maar de

Zonn' maar twaalf uuren , of weinig meer , boven

haren Horizon hebben. Dus is de langfte dag op de

Zurinaamfche Kuft van omtrent dertien uuren :
' en

de Nagten alzo byna van eene gelijke lengte, als de

Dagen , geven eene zonderlinge verkoeling aan deze

Heie
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Hete Lugt , en verfnilên op eene aangename wijze

Menfchen, Gedierten en Gewaflen, die door de fter-

ke Zonne- brand des daags afgemat en verflenft wa-
ren. De Nagten zijn hier , gelijk in alle andere

warme Landen „ doorgaans niet alleen zeer koel , maar
zelfs eenigzins koud en vogtig , inzonderheid de Na-
nagten, wegens de menigvuldige dampen , die, 's daags

door de kragtige Zonne-ftralen opgeheven, en 'snagts

verdikt, onder de gedaante van Dauw neervallen, op
welke tijd onze Européers zig welgedekt moeten hou-
den : want zo ze hen dan te veel ontbloten , wor-
denze door ongemakkelijk en zomtijds gevaarlijke ziek-

ten en kwalen overvallen en aangetaft. Zelfs in dat

Zaizoen des Jaars , waar in men de heetfte Dagen
heeft gevoelt men de Nagten zeer koud, en kouder
als gedurende de Regen -Tijden , wanneer de Lugt
by Dag gematigft is. 't Is zonder twijffel mede om
deze nagt-koude wat te verzagten , dat de Wilde In-

boorlingen , wetende by ondervinding hoe nadelig

de zelve aan de gezontheid is, omtrent hunne Hang-
Bedden des nagts gedurig een vuurtje houden.

De veelheid der Water- Vlieten Dauw geven ook
eene grote verfrifling aan deze Hete Geweften , die

daar door mede zo wel gematigt worden, dat ze niet

minder in gezontheit als in vrugibaarheid voor gene
Landen wijken- Nergens vind men groter verfchei-

denheid van allerhande weelderig groeijende Gewaflen
als op deze Ruften, Onze Amerikanen zijn ook door- Lang 1c*

gaans weinig ziektens onderhevig, en meeft zeer lang- ventheid

levende , zo hun leven door geen geweldig einde 4er Am«t
verkort word. Zeer vele bereiken de hondert jaren ,

nkanen'

niet weinige meer. Insgelijks o,nze Europeen, zo ze

maar eene matige , en naar de aart van 't Land ge-
fchikte levens- wijze houden zijn onder deze Hemel-
flreek gemeenlijk niet min gezont, en doorgaan^

9 % ° lanfir
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lang-levender , als in hun Vaderlandfch Europe. Al-
waar onze Lighamen door de ongeftadigheid van het

weer , en door de grote en fchielijke veranderingen
van koude en warmte veel meer aanftoot lijden , en
daar door al mede van korter duur zijn , als in de
Hete Geweften , welker Lugt ten dien opzigte byna
altijd even gematigt en daarom te gezonder is. Waar
tóe ook niet weinig helpt het menigvuldig Geboom-
te , dat hier altijd groen is , en eenen gedurigen
overvloed van velerhande verfriflènde Vru^ten ver-
ichaft.

Van de Daar-en-boven word de Hete Lugt-ftreek , tot orrt-

fcoele en trent veertig graden ter weder -zijden van den Eve-

5f
rw£n" naar dagelijks verfrift, door eenen geftadigen en koe-

len Ooiten Wind die 's morgens met den dag opko-
mende , op de Zurinaamjcke Kuft te negen uuren al

helder doorwaait , en dus tot aan Zonnen-ondergang
opkoelende , de hitte , die zonder de zelve befwaar-

lijk te verdragen zou zijn , voor de Menfchen en
voor 't Gedierte zeer lieflijk tempert. Gemelde Oofte
Winden worden eenigzins Zuidelijk of Noordelijk,
naar dat de Zonne de een of de andere Keer- kring

nadert.

Het is aanmerkens-waardig , dat deze algemene en
doorgaande Ooftelijke Winden voornamelijk gevoelt

worden onder den Evenaar en naad: daar aan*, ten

Zuiden en ten Noorden van den zelven meer en meer
verflauwen , tot dat ze omtrent den veertigften graad
der breedte geheel verdwijnen.

Indien de Hete Landen deze verkoelingen en ver-

friflingen miften , souden ze ongetwijfTelt volkomen
onbewoonbaar zijn ; ,zo als men eertijds meende dat

«ie zelve waren. Want hoewel de hitte der Zonne
tuflchen de föfcer-kringcn in de Geweften, onder de

zelve gelegen, door de gemelde oorzaken zo veel ge-

matigt
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matigt word, dat die Oorden niet min bewoonbaar,
vrugtbaar en gezont zijn , als eenige andere onderde
Getemperde Hemel - ftreken : is het op deze Ame*
rik*anfcke Kutten evenwel het ganfche jaar door nog
zeer warm , dog met eenige ongelijkheid , die men
ook ondervind inde koude der Nagten, en die voort»
koomt uit de verandering der Zaizoenen. Dog deze
ongelijkheid van warmte op de verfcheide Tijden des
Jaars is niet zo groot, en min gevoelig , als die der
Dagen en Nagten. Deze verandering verfchilt veel
van die wy hier in Europa jaarlijks ondergaan. Win-
ter-Vorft, Ys, Sneuw en Hagel zijn aan de Inboor-
lingen der Hete Landen geheel onbekende zaken.
Het Geboomte is hier nooit van zijne groene ziera-

den ontbloot, maar op alle Tijden des Jaar daar me-

t
bekleed, en mceft-tijds min of meer met Bloemen
Vrugten gekroont.

De Zaizoenen dezer Geweften , beftaan in Regen- De Re*
Tijden en Droogten , die vroeger of later beginnen gen -Tij*
en ongelijk lang duuren, naar dat de Kuften of na- den en

der aan of verder van den Evenaar gelegen zijn, en
DI?R^

naar de verfcheide wiflelvalligheden der natuurlijke
ten '

oorzaken, waar van de Alraagtige en Wijze Meefter
van Heel-Al deze Jaarlijkze Lugt-veranderingen doet
afhangen. De zelve maken op de Zurinaamfche Kufl:
vier Jaar-Getijden uit : namelijk eenen Kleinen Re-
gen-Tijd i eene Kleine Droogte, eenen Groten Regen-
Tijd en eene Grote Droogte.

De Kleine Regen -Tijd, kan aangemerkt worden Kleine
als de Lente dezer Land-ftreek , beginnende gemeen- Regen-

lijk met November en eindigende met December of TiJ^
January. Gedurende dit Zaizoen vallen hier dagelijks
Pias-Regenen , maar niet zo zware en zo vele als in
den Groten Regen - Tijd , en alle dagene heeft men
tuilchen de Buijen nog eyen heldere Zopnc - fchijnen

ern
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en gedurig cene zoele warmte. In dezen Tijd plant

men het Zuikcr-Ried, waar uit de Volk -Planting
haar voornaam (Ie voordeel trekt : men zaait dan ook
de Rijs , de Erweten , onze Grauwe niet zeer onge-
lijk maar {makelijker, en de Indiaanfche Weit Maïs,
dat een voornaam voedzel der Negers is en ook wel
van de Europanen gebruikt word. Welke Vrugten,
nevens alle andere Gewaden

, gedurende dezen Klei-

nen Regen-Tijd uitfpruiten en bloezem droegen.

Kleine Op dit Zaizoen volgt de Kleine Droogte , als

Droogte. de Zomer , beginnende in January en durende tot in

Maart. In dit Getijde is het uitnemende warm , en
gedurende 't zelve komen de meefte Vrugten tot hare

volkome rijpheid , en als dan worden de Erweten,
de Maïs en Rijs ingezamelt. Van welke laafte na

dat men de airen heeft afgefneden , binnen weinige
weken voor de twede en zelfs derdemaal weer nieS
we airen uitfpruiten en ook rijp worden. Dog het

Zuiker-Ried (laat doorgaans een rond jaar , min of
meer op het Veld eer het kan inge-oogft worden.

Grote Omtrent het midden van Maart , tegen dat de Zon-
Regen- ne de Middel-lijn aandoet, begint onder den Heten
Tijd. Hemel -kreits de Groten Regen -Tijd , aanhoudende

tot in Mey , en aan te merken als de Herfft. In
dezen Tijd is de Lugt dikwils betrokken en bezet

met donkere wolken , meeft uit het Noord -ooften

aankomende , en die gebroken in zware Plas -Rege-
nen neervallen. Tuflchen deze vlagen fchijnt de
Zonn' dagelijks nog even helder en heet. De Rege-
nen vallen ook meeft by dag , en worden zomtijds

verzelt van geweldige Orkanen en zware Donder-
flagen.

€rotc De Grote Regen-Tijd word eindelijk vervangen van

Droogte, de Grote Droogte , in welke de hitte op deze Kuft
y.0 groot is, dat het Gras in de Velden verdort, en

als
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als verzengt word , 't welk men dan in 't laaft va»
dit Zaizoen gewoonlijk in den brand (leekt , waar
na het in de Kleine Regen-Tijd weer uitfpruit. In
de Gkhc Droogte worden ook de BofTchen , ter plaat-

se daar men wil planten , gevelt , en na datze door
de hitte der Zonn' genoeg gedroogt zijn , verbrand
men ze , en zuivert en bereid voorts het Land , om
in den jileinen Regen-Tijd beplant te worden , ge-
lijk verhaalt is.

Eer wy verder onze Befchrijvinge vervolgen, zal het

niet ondienftig zijn het Oótroy 't geen de Hoog Mog.
Heeren Staten Generaal in den Jare iéSz. verleent

hebben , aan alle en iegelijke die zig op de Colonie
van Zuriname hebben ter neer geftelt en nog zouden
neer (tellen , hier tuflehen in te voegen ; op dat elk
zien kan waar na hy zig heeft te regulen, als mede
de Regeringe en Vryheden aan de Onderdanen ver-

gunt. Luit als volt:

OCTROY
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O C T R O Y
Ofte fondamentek Condïtien , onder

de welke haar Hoog Mog. ten beften

ende voordele van de Ingezetenen dezjr

Landen, de Colonie van Zuriname heb*

ben doen vallen in handen ende onder di-

reïïie van de Bewindhebberen van de ge*

nerale Nederlandfche Geoftroyeerde Weft-

Indifche Compagnie.

Redenen en moti-

ven waaromme haar

Hoog Mog. goed-

gevonden hebben de

Colonie van Zurina-

me ( waar van de be-

fchermïnge ende op-

bouw by de Ed. Mog.
Heeren Staten van

Zeeland voor eenige

jaren is ondernomen)
te doen vallen in han-

den van de Geo&ro-
yeerde Weft - Indi-

fche Compagnie.

E Staten Generaal der Vereenigde

Nederlanden : Allen den genen

die dezen zullen zien ofte horen

lezen , Saluit. Doen te weten ï

Nademaal Wy in die perfuafie

zijn , dat de Colonie van Zuriname van zo-

danige conftitutie en gelegemheid is, dat

de zelve in niet vele Jaren tot een confi-

derable Colonie van deze Landen gemaakt

zoude konnen werden , dog dat het zelve

met weinig hope van fucces kan werden on-

dernomen , by aldien den Ondernemer zig

niet getrooft van in den beginne grote kollen

te fupporteren , alleenlijk op verwagcinge

van na verloop van vele Jaren de Vrugten

van zijn uitgefchoten geld ende arbeid te ge-

nieten , ende dat een Colonie nootzakelijk

in zijn geboort moet fmoren , indien men
de Coloniers in den aanbeginne fwaarder be-

laft als zy bekwaam en magtig zijn te dra-

gen , in plaatze van de zelve door hulpe

Side afTiftemie te ondcrfteunen, mitsgaders

doof
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«foor Privilegiën ende fondamenteJe Wettett

te verzekeren , datze in het toekomende ia

,gene ondragelijke lallen zuilen werden ge-

involveert ; want door zodanigen maniere

van doen de albereits aanwezende Coloniers

onder gehouden, en alle anderen afgefchrikt

werden, omme tot voortzettinge van zoda-

nigen Colonie, ende op hope van het doe»

van voordeel en van welvaren , en van het

paifibel jouifferen van dien , zig mede der-

waarts te begeven ; ende dat ter contrarie,

indien men de Coloniers in den aanbeginnc

sagtelijk, en zelfs met hulpe ende afïiften-

tie handelt , mitsgaders dat men haar vol-

komen geruftheid geeft, datze voor het toe-

komende , als zy in ftaat van middelen ende

welvaren zouden mogen wezen gekomen,
niet en zullen werden ge-exacl:ioneert> ofte

met fchattingen uitgeput', een Colonie op

«een wei-gelegen plaatze gefondeert wezende,

van een klein begin in korten tijd door toe»

vloeijinge van alle kanten tot een byzonder

en groot werk gemaakt kan werden ; ende

dat de generale Geoctroyeerde Weft-Indi-

fche Compagnie dezer Landen, zig niet on-

genegen en toont , om op zodanige gron-

den en andere fondamentele en onverander-

lijke conditien de befcherminge en den op-

bouw van de voorfz. Colonie van Zurina-

me^ door de Heeren Staten van Zeeland

eenige Jaren geleden , ondernomen , ten

beften van deze Landen en van de gemelte

Weft - Indifche Compagnie verder voort te

zetten , en zo mogelijk , onder de genadige

toelatinge en zegen van God Almagtig, tot

D % het

«HUN!
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het gewenfcht en beoograerkt einde te bren-

gen : ZO IS'T; dat Wy mede confide-

rerende , dat het voordeel ende welvaren , dat

in gevalle van verhoopt fueces van de zel-

ve Colonie zal proflueren , door accres van
Commercie ende Navigatie, door bet debic

van veelderhande Maaufacturen ende Vrug-
ten, door het Manufaófcureren van de rouwe
Waren , de welke van daar in Retouren
herwaarts gebragt ende gemanufaétureert we-
zende, wederom in andere Landen gedebi-

reert ende verhandelt werden , door den con-

tinuelen aanbouw ende reparatie van Sche-

pen, derwaarts varende, en van de Worm
aldaar opgegeten werdende , door het aan-

kweken van Zee-varent Volk en bekwame
Matrozen , ende uit andere Hoofden meer
zal komen , aan alle de Ingezetenen geza-

mentlijk , ende zulks vervolgens aan den
Staat zelve; goed-gevonden hebben, gelijk

Wy goed vinden by dezen , de voorfz. Co-
lonie van Zuriname , met alle hare appen-

dentien en dependentien onder de conditien

en fondamentele onveranderlijke Aniculen
hier na volgende te cederen en over te ge-
ven aan de gemelte generale Weft-Indifche
Compagnie dezer Landen, om by de zelve

geaanvaart te werden, met alzulkcn regt als

de voorfz. Compagnie is hebbende op alle

hare Conqueften, gelegen in de Limiten van
den OcT:royc aan haar verleent , met dac

onderfcheid alleen * dat de meer- gemelte
Compagnie ten eeuwigen dage niet bevoege
zal zijn , ofte vermogen eenige de minfte

yeranderinge te brengen in dat gene , hec

welke_
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welke by de volgende Artieulen bepaalt en-

de gelimiteert (laat, dewijle Wy de voorfz.

Artieulen gunnen , confenteren en accorde-

ren , gelijk wy doen by dezen , als een
Octroy ofte Privilegie gegeven ten voordele
en tot geruftheid van alle die gene , de
welke zig op de voorfz. Colonie albereits ter

neder hebben geftelt of nog zullen komen
te begeven , zonder dat daar van ooit ofte

ooit zelfs by de Magren van deze Landen,
ten nadele van de Opgezetenca aldaar zal

mogen werden gerecedeert.

I.

Dat de Ed. Mog. Heeren Staten van
Zeeland de voorfz. Colonie van Zuri-

name met haar Gefchut, Amunitie van Oor-
Jog , ende wat des meer zy , mitsgaders alle

vordere appendentien ende dependentien van
dien , en in dier voegen , als de gemelte
haar Edele Mog. de zelve Colonie althans

bezitten, zullen overleveren aan de gemelte
generale Geoóhoyeerde Weft-Indifche Com-
pagnie; met dien - verftande , dat alle laden
ende voordelen ofte profijten van de voorfz.
Colonie, zullen komen ende begonnen heb-
ben te lopen voor rekeninge van de gezei-
de Compagnie, op den dag dat het Oótroy
zal werden gearrefteert , ende dat alle voor-
gaande laften en gemaakte fchulden , het zy
foldye van de Militie , Gagien en Trakte-
menten , ofte andere , uit wat hoofde die
zoude mogen voorkomen , en van wat na-
tuure die zoude mogen zijn

, geen uitge-

zondert, ter verantwoordinge en laften zul-

D 3 ka

volgende_Articulea,
aan de zelve als een'

O&roy en Privilegie

gegeven, zelfs ook
niet by den Staat tot

nadeel van de Op-
gezetenen.

De laften en voor-
delen van de voorfz.
Colonie te lopen
voor rekeninge van
de Compagnie met
den dag van 't arren:

van 't Oclroy
, blij-

vende 't voorgaande
voor rektninge van
de Edele Mog. Hee-
ren Staten van Zee-
land.
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len blijven van de gemelte haar Ed. Mog.^
zonder dat ooit of ooit de voorfz. Compag-
nie ter zake van dien aangefproken en ge-

molefteert, ofte by eenig Regter als fchul-

dig zal mogen werden aangezien , en veel

min geoordeelt.

TI.

De Coloniers tien Dat de voorfz. Compagnie gehouden zal
jaren exempt van alle z jj n voor den t iï<d van tien aeter een vol-

tegeM-sr. g-'Ie &*' 4 ^/* gojoniers en Op-

pen en Waag-geld. gezetenen aldaar , ïndiltinctelijk te verlec-

nen exemptie en immuniteit van alle laften,

waar mede altans befwaart zijn , uitgenomen
alleen het Laft-geld van de Schepen, ende
het Waag-geld , in voegen als het zelve by
het vierde Articul zal gereguleert werden tot

voorkominge van frauden en difördres de
welke als nu ten merkelijken nadele van de
Colonie zelfs aldaar in fwang gaan.

III.

Ad idem , voor Dat ook alle die genen de welke hier na
die gene , die haar 2ig p de voorfz. Colonie zullen komen ter
van nieuws op de neder le follen , voor gelijke tien Jaren zui-

Sle°n
m
Vllen. len hebben 6$fr vr/heid en exemPtie '

De tien jaren ge-

efcouleert zijnde
,
ge-

ne nieuwe laften te

mogen opftellen als

dewelke in dit Arti-

cul uitgedrukt ftaan

,

ten ware uit noot en-

de met confent van

IV.
Dat de voorfz. eerfte tien Jaren gevcfcouleert

wezende, de gemelte Compagnie niet en zal

vermogen ooit of ooit eenige Laften of Im-
pofitien op te ftellen, ofte te heffen buiten

die gene de welke in dit Articul fpecifique-

lijk (taan ter neder geftelt , ten ware uit

noot ende te gelijkelijk met vry en liber

con-
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sonfent van den Gouverneur ende den Po-
litijcquen Raad aldaar , de welke mede ten

dien einde door de Coloniers zelve, ende
uit de befte onder haar geformeert zal wor-
den ; ende namentlijk zal de voorfz. Com-
pagnie nooit meer mogen trekken als drie

guldens voor yder laft dat een Schip groot
is, voor uit-gaan, en gelijke drie guldens
voor in-komen , wegens het Laft-geld van
de Schepen, ende voor de binnen -laften

niet anders als vijftig pond Zuiker voor yder
Opgezeten , zo Blanken als Negros , wegens
Hoofd -geld jaarlijks, en twe en een half
per cento van de waarde van alle Goederen

,

de welke van daar na deze Landen zullen
werden verzonden, ofte aldaar verkogt we-
gens Waag-geld , zullende ten dien einde,
ende fpecialijk mede tot voor kominge van
vele frauden ende difordres aldaar een of
meer Wagen werden opgeregt , ende by
yder Wagc geftelt een bekwame Keur mee-
Her die de Zuikeren zullen moeten keuren,
©f die bekwaam zijn om gelevert te konnen
werden , ende zullen aldaar alle Goederen
by betalinge ofte afleveringe t' elkens ende
zo menigmaal als verkogt ofte van daar na
deze Landen verzonden werden, het voorfz.
Waag-geld van twe ende een half per cento
fubjeót zijn, ende moeten werden gewogen
en overgeflagen*

deiiGotiverneur endë*
Polrtijcquen Raad

,

uit de befte Colo-
niers te formeren.

De Compagnie
nooit meer te trek-

ken als drie gulden
voor Laft -geld van
uitgaande ende in-

komende Schepen

,

en voor de Binnen-
laften vijftig pond
Zuiker 's jaars voor
Hoofd-geld.

Item , twe ende
een half per cento
voor Waag - geld r
van alle verkogtc
Goederen.
Wagen op te reg-

ten tot voorkomin-
ge van frauden, en
Keur-meefters te ftel-

len om de Zuikeren \

te keuren.

l

1

v.
Dm de voorfz. Compagnie na door deïë jsj oude fchuïde

©verdragt Meefter en Eigenaar werdende van van aangekogte Sl£
de geaeide Colonie , niet en zal vermogen ven te mogen bèta*

tert'
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!en in drie termij- ten rigoureuften te procederen tot inning va»
nen, yder van twaalf de fchulden, de welke aldaar wegens reets
maanden. aangebragte ende geleverde Slaven uitftaan-

de heeft ; maar dat tot geruftheid van zo-

danige Coloniers, de welke tot promte be-

talinge onmagtig zijn , de zelve zal gedaan
werden in drie termijnen, yder van twaalf

maanden, en waar van de eerfte zal wezen
verfchenen twaalf maanden na dat de Com-
pagnie in de reële poflëfïïe van de gemeltc
Colonie zal wezen gekomen.

VL
De Compagnie ge- Dat dewijle de gemelte Colonie niet wel

obligeert de nodige
fcan wercJen voortgezet , dan door middel

Slaven aan de Golo-
f gl ft N d d

nie te leveren. , . , r ^P ' . .

mcmant buiten de vooriz. Compagnie in de-

ze Landen bevoegt is eenige Slaven te ha-

len van de Kufte van Afrika, alwaar alleen

ingehandelt werden , zo zal de voorfz. Com-
pagnie geobligeert zijn aan de gezeide Colo-

nie jaarlijks te leveren zodanigen aantal Sla-

ven , als aldaar zullen wezen gerequireert.

De Negros van
tijd tot tijd op de Co-
lonie gebragt wer-
dende

, publiquelijk

op te veilen en te

verkopen by twe t'ef-

fens, onder behoor-

lijke fecuriteit van
de Koop - penningen

Voor de Compagnie.

VIT.
Ende op dat tot byzondere voortzettinge

van alle Werken en Plantagien aldaar, een

iegelijk Colonier of Planter, en zo wel de

kleine of onmagtigen, als de grote ofte mag-
tigen van haar nodige Negros mogen wer-

den voorzien , zal de gemelte Compagnie
gehouden zijn de Negros , de welke van

tijd tot tijd zullen werden aangebragt publijk

te verkopen, en by twe (luk t' effens op te

veilen ; wel-verftaande , dat de zelve Com-
pagnie
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pagnie om verzekert te zijn van de voldoc-

ninge van de prijs die voor de voorfz.

Negros zal werden uitgelooft, by het ver-

kopen van de voorfz. Negros zal mogen be-

dingen zodanige zekerheid als de zelve zal

oordelen tot haar geruftheid dien-aangaande

te konnen ftrekken.

VIIÏ.
Dat de betalinge der alzo publijk verkogte

Negros zal gefchieden in drie termijnen yder

van zes maanden ,
gereguleert na de tijd dat

de Zuikeren bekwamelijkft gelevert konnen
werden, des zal als dan de voorfz. betalin-

ge precife moeten werden gedaan , en by
nalatigheid van dien de gebrekige by we-
gen van parate executie , en zonder eenige

Regts-pleginge tot een effective voldoeninge

gecompelleert werden ; met dien - verftande

even-wel, dat het den Gouverneur yry zal

ftaan , ter requifitie van de Coloniers en
Planters te verleenen provifionele furchean-

tie van de voornoemde executie , dog niet

anders dan om merkelijke redenen , de wel-

ke hen daar toe zoude mogen brengen, en
op fpeciale approbatie van de Heeren Be-

windhebberen van de voorfz. Compagnie.

IX,
Dat dewijle tot den aanbouw der voorfz? De Compagnie ge^

Colonie mede ten hoogden nootzakelijk is, houdende Colonie te

dat het getal der blanke Menfchen aldaar,
™

n
van bl^ke

zo veel en fpoedig mogelijk geaugmenteert
en c e

'

werde; zo zal de Compagnie bezorgen, dat

derwaarts uit deze Landen zo veel Perzo-

De betalinge van
de Negros te doen
in drie termijnen

,

yder termijn van zes

maanden , en by
mancquement van
dien paratelijk te

werden ge -execu-
teert , &c.

E nen

SPiNMina*!!
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nen mogen werden getranfporteert ; als de
voorfz Compagnie zal konnen en bekwaam
wezen uit te werken.

X.
Alle Schepen op Dat ten dien einde alle Schepen uit deze

deColonievareade Landen derwaarts aanleggende, sehouden

P^aZTt^ 1^ < indlen de ^e' Compagnie

voeren
*ulks Zoude ™gen begeren) yder twaalf
Perzonen over te voeren, voor een zomme
van dertig guldens voor yder Perzoon , we-
gens tranfport en koft-geld te genieten, te
korten aan haar Laft-geld in het uitgaan en
inkomen half en half, twe Perzonen voor
een, indien beneden de twaalf Jaren zijn.

XI.
Den Handel op Dat om de voorfz. Colonie kragtelijk en

Zuriname aan alle Zo veel- mogelijk voort te zetten, en om al-
Ingezetenen van de- fe voordelen, de welke by verhoopt fucces^?SE^* «te rtW K-en af te'vloeijen,

tatie als in den text.
te

.

doen vallen *P de fchoot van de Colo-
niers en Planters aldaar , ende van de In-
gezetenen van dezen Staat, den Handel en
Trafïïjcque op Zuriname, ende van daar in-
diftinótelijk liber en open zal zijn aan alle
Ingezetenen van dezen Staat, blijvende niet

- te rnin geobligeert in conformittf van den
Oófcroye van de voornoemde Compagnie , de
zelve Compagnie te erkennen, en aan haar
by forme van recognitie te betalen hei Laft-
geld in het vierde van deze fondamentele
Articulen ge-expreflèert , en daar en-boven
te ftellen cautie, van niet te zullen komen
op de Kufte van Afrika, ofte alle de Plaat-
een alwaar de voorfz. Compagnie den Han-

del

wKaa^jKczm&?m^Ai&m*Mmimn$&'MC



del privative. heeft , ende met uitfluitingc

van de Ingezetenen van dezen Staat , ende
dat zy met de voornoemde hare Schepen en
Ladinge wederomme in deze Landen zullen

retourneren , zullen de voorfz. Schepen , het

gezeide Laft-geld betaalt, ende cautie ge-
itelt hebbende , aanfconts t'haarder requifi-

tie aan hare Pariporten en Commiffien , door
de gemelte Compagnie geholpen ende ge-
expedieert moeten werden , ten einde in haar

voorgenomen reize niet mogen belet , ofte

in faveur van andere Schepen opgehouden
werden 5 daar-en-boven tot particuliere ge-
ruftheid. van gemelte haar Edele Mog. de
Heeren Staten van Zeeland , werd mede vaft

geftelt, dat der zei ver Ingezetenen in 't gaan
en weder- komen , en aldaar te Lande be-

houden zullen ten allen tijden de vrije en
onbekommerde Navigatie , Commercie en
inwoninge , zonder dat die ooit zal mogen
werden gefloten , of in eeniger manieren
hoger, fwaarder , ofte meerder zullen mo-
gen werden belaft, gelimiteert, ofte in haar
vryheid bepaalt , als ten aanzien van eenig
Ingezeten van Holland , ofte van eenige an-
dere Provincie zal vermogen te gefchieden;
maar dat alles op het fondament van dit

Oótroy aan de Ingezetenen van alle de Pro-
vinciën efgaal zal zijn, zo wel de lallen als

de voor-regten, zonder diftinctie en onder
gelijke verbinteniflè.

De Ingezetene»
van Zeeland , tot al-

len tijden te hebben
ende behouden , de
vrije Commercie en
inwoninge, &c. zon-
der boven de Inge-
zetenen van Holland
ofte de andere Pro-
vinciën te mogen
weiden befwaart.

XII.
Dat den Handel ende Vaart op ende van Den Handel m

de voorfz. Colonie alleen , zal mogen ge- Vaart op ende vaa
E z fchie-

mmwmn
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de voorfz. Colonie, fchieden direótelijk uit en na deze Landen,
alleen te doen uit ende dat ook vervolgens alle de Vrugten ,

ende naar deze Lan- Waren en Gewaffen nergens heen , als di-
^en '

reételijk op deze Landen zullen mogen wer-

den gezonden , mitsgaders ook alle Behoef-

ten voor de voorfz. Colonie gerequireert

,

uit deze Landen , ende nergens anders van

daan derwaarts werden gebragt.

XIII.
Securiteït voor de Ende op dat de voorfz. Ingezetenen der-

particuliere Ingeze- waarts trafïïquerende , geruft mogen geftelt
tenen , omme door wezen t jat zy in de voorfz. liberteit van

&ggg iXr derwaarts ende herwaarts te navigeren, door

traffijcq niet te wer- de Schepen van de Compagnie niet en zui-

den geprejudicieert. len werden geprejudicieert
;

door de avanta-

gien die de zelve Compagnie aan haar eigen

Schepen zoude genegen mogen zijn te ge-

ven ende toe te brengen , zo zal de gemelte

Compagnie by dezen aannemen van geen

meerder Schepen derwaarts te zullen zen-

den als die gerequireert zullen werden en

magtig zijn , om de nodige Negros daar na

toe te voeren , ende de Zuikeren ende an-

dere Waren door den verkoop der voorfz.

Negros, ofte door de opgeftelde Impofitien

eigen geworden zijnde aan de voorfz. Com-
pagnie, van daar af te halen, zullende de

voorfz. Compagnie geen Goederen van Par-

ticulieren in hare Schepen vermogen te doen
laden en overvoeren, als alleen ia die Sche-

pen die Slaven daar hebben gebragt.

XIV.
Dat de Koopluiden daar te Lande aange-

komen
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komen wezende met hare Schepen en Goe- ticulieren te mogen

deren, zullen mogen gaan leggen op alle gaan leggen op plaat-

zodanige Phatzen als zy zullen oorde.en ^bug^t
voor haar commodieuft en proffijtelijklt te

juaie van de Com-
wezen , mits daar inne aan de Compagnie pagnïe ofte de Op-
zelve , ofte aan andere Opgezetenen geen gezeteneuvandeCo-

belemmering komen te geven, en dat daar lonie'

door de gemelte Compagnie in haar Impo-
litien en Geregtigheden niet en werde ver-

kort , waar op den Gouverneur en Raden
-zeer exa£fcelijk zullen hebben te reflecteren.

Gelijke vryheid

van op de Colonie
te komen , omme
van daar (des be-

gerende ) wederom
onbelemmert te mo-
gen vertrekken , &c.

XV.
Dat gelijk het yder een vry (laat met zijn

Perzoon, Familie en Goederen in de voorfc.

Colonie te komen, het ook alzo zal wezen
gepermitteert aan een iegelijk , de welke ai-

rede zig daar ter neder geftelt heeft , ofte

zal komen te (lellen , ten allen tijden van

daar te vertrekken met hare Slaven , Beeften

en verdere roerende Goederen, en dat naar

zodanige andere Plaatzen ofte Eilanden als

het haar zal believen , konnende tot het

voorfz. tranfport, huiren , of kopen al zul-

ke Schepen of Vaartuigen, als zy tot haar

voorfz. deffein hen zullen oordelen dienftig

te wezen.

XVI.
Ende op dat de Coloniers ende Planters Ordre ende fecu-

in Zuriname, mitsgaders de Ingezetenen de- rjteit tegens d' infrae-

zer Landen met de zelve commeroerende £££*£*£
volkomen geruit mogen zijn , dat de voorfz. legien»

exemptien en privilegiën effeétive zullen wer-

den agtervolgt en naargekomen; zo zal den
E i Gou-
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Gouverneur ende den Politiquen Raad, in
voegen de zelve hier naar zullen werden
aangeiielt, gehouden zijn op haren Eed te
bezorgen, dat daar jegens geen infra&en ko-
men gemaakt te werden.

XVII.
Den Gouverneur Zullende den Gouverneur die 't hoofde

by de Compagnie aan gezag zal competeren by de voorfz. Co'm-
te nellen

,
«c. pagnie abf l ute aangeftelt werden, mits de

zelve , ende ook zijne Inftruélie by hoog-
gemelte haar Hoog Mog. werde geappro-
beert, en dat hem by de zelve haar Hoog
Mog. , ende zijne Hoogheid den Heere
Prince van Orange , de nodige CommhTie
gegeven zal moeten werden.

XVIII.
Ordre op het aan- Dat den voorfz. Politiquen Raad Zal be-

ftelien vanden Poli- ftaan ende gecompofeert wezen nu voor de
cycquen Kaad. eerftemaal uit tien Perzonen, en by vervolg

van tijden naar het accrois van de Colonie,
de inclinatie van de Ingezetenen , ofte om
andere redenen op het welgevallen en goed-
vinden van de voornoemde Compagnie mo-
gen werden verhoogt tot veertig Perzonen
incluis.

XIX.
Ordre op het no- Zullende de voornoemde Raads-perzonen

KfiStoS T de *an2ienllJ^> verftandigfte/ en mo-van de Kaads perzo- dermfo onder de Coloniers f haar leven
lang gedurende, tot de voorfz. Raads'-plaats
beroepen werden, te weten door pluraliteit

van ftemmen van alle de Coloniers een dub-

belt

JfcitflVWJKV^/hY^I
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belt getal genomineert wezende , zal den
Gouverneur daar uit electie doen, waar in-
ne by af derving ofte vertrek tot fuppletié
gecontinueert zal werden , ter tijde en wijle
ha getal der Coloniers zo groot zal wezen

,

dat het zelve niet wel als met een difordre*
zoude konnen werden gepractiieert , als wan-
neer de Compagnie op approbatie van haar
Hoog Mog. zal mogen ordonneren, dat de
nominatie tot de voorfz. fuppletié jaarlijks
op een vaft-geftelden dag gefchiede door de
overgebleven Raads-perzonen alleen; zullen-
de egter de voorfz. verandering niet mogen
werden gemaakt, als naar dat het getal der
Raads-perzonen, ten minden tot dertig Per-
Zonen zal wezen geaugmenteert.

XX.
t

Dat al-hoe-wel den gemelten Gouverneur
in alle zaken zo Politijcq als Militair het
opperde gezag zal hebben, zo zal hy even-
wel daar omtrent in zaken van eenig aan-
belang gehouden zijn den gemelten Raad
te convoceren

, de zake aldaar voordragen

,

ende in deliberatie leggen
, en het befluit

formeren, zo en in dier-voegen als by plu-
raliteit van Hemmen oirbaar en dienftig ge-
oordeelt zal wezen , zullende zodanig befluit

,

zo als het zoude mogen leggen , door den
voornoemden Gouverneur moeten opgevolgt
ende getrouwelijk ter executie geleid wer-
den.

XXL
Behoudelijk nogtans , dat den gemelten In zaken, in de^

Gou-

Den Gouverneui
in zaken van belang
zo Politijcq als Mili-
tair

, gehouden den
Raad te convoceren

,

ende met pluraliteit

van ftemmen defwe-
gens befluit te m%-
ken.
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fondamentele Arti- Gouverneur , mitsgaders den Raad geza-
culen niet gelimi- mentlijk , en yder in het byzonder in alle
t®crt

,
blijft den

zafcen jn deze fondamentele Articulen niet
Gouverneur ende r • ,-., .. .

. . . . ,

Raad gehouden op 'pecialuk gehmiteert en bepaalt
,

gehouden

te volgen de ordres zullen zijn te obtempereren, ende op te vol-

van de Compagnie, gen het bevel ende de ordres de welke haar

van tijd tot tijd door gemelte Compagnie
gegeven , ende geprefcribeert zullen werden

,

ende dat op den Üed by hun refpectivelijk

ten ingang van hunne Bedieningen gedaan,

en zulks dat de voorfz. hare befluiten alleen

plaats zullen hebben in alle zaken , de wel-

ke in deze Articulen als Privilegiën bevat

zijn, en verders in alle andere zaken, waar
omtrent den gemelten Gouverneur geen ipe-

cialen laft ende ordre ofte inftrn&ie zal heb-?

ben bekomen.

XXII.
Den Gouverneur Dat ook den voornoemden Gouverneur

en Raden de Crimi- ende Raden zullen moeten vaceren tot het

!£ïiftr™
e te

adminiftreren van alle Criminele Juftitie.
rnjdiöreren.

De Civile Juftitie

te adminiftreren door
den Gouverneur , ne-
vens zes Perzonen
daar toe te verkie-

zen, ende voorts als

in den text.

XXIII.
Dat in reguarde van de Civile Juftitie,

afgezondert van het voorfz. Crimineel , de
zelve geadminiftreert ende waar-genomen zal

werden door den gemelten Gouverneur, be-

nevens zes aanzienelijke en verftandige Per-

zonen, om de twe Jaren daar toe op naar-

volgende wijze, het zy uit het midden van

den voorfz. Raad , het zy uit de Coloniers

ofte Planters te verkiezen, zullende in deze,

gelijk ook in de deliberatie van den voorfz.

Politiquen Raad , met de meefte (temmen
gecon-
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geconcludeert werden , ende den gemelte»

Gouverneur niet meer als een ftem hebben;

dog in cas van eigualiteit van Memmen aan

wederzijden, zal met het advis van den Gou-
verneur geconcludeert werden.

XXIV.
. Dat de voornoemde zes Perzoncft twe Ja- . O/dre °P de **-

ren a.s Regtc, s „de Raden van Juftitie ge-g^effi
dient hebbende , de eene helft van de zelve van Juftitie.

zal moeten afgaan om plaatze te maken aan

anderen , de welke haar in het voornoemde
employ volgen zullen , om voor twe vol-

gende Jaren benevens den gemelten Gou-
verneur j ende de drie aangeblevene Raden
van Juftitie de voorfz. Regt-bank te bezor-

gen , zullende de voornoemde Raden van

Juftitie aangeftelt werden als volgt; nament-

Jijk door den Gouverneur ende den Poli-

tiquen Raad , by pluraliteit van ftemmen

,

voor de eerftemaal twaalf Perzonen , en ver-

volgens van twe jaren tot twe jaren , op
den eerften dag van January zes Perzonen

genomineert wezende , zal den Gouverneur

daar uit voor de voorfz. eerftemaal zes Perzo-

nen verkiezen, en vervolgens voor de voorfz.

twe tot twe jaren drie Perzonen , en uit de

oude Raden van Juftitie mede drie Perzo-

nen , om benevens hem als voren voor twe

Jaren Regt en Juftitie te adminiftreren.

XXV.
Dat de voornoemde Raden van Politie van^ ™idéöW**

meerder rang en refpecl: zullen wezen als de j^en^ juftitie*

5

voornoemde Raden van Juftitie, dog dat in de eIKjc ordre op de»
F voorfz.

N»SSWH«-»,Jll!W2««
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rang van de Raden voorfz. refpective Collegien die gene onder
in de refpe&ive Col- de zelve de prefeance ende voor -rang zul-
leSieI1, len hebben voor de eerftemaal die oudft van

jaren zullen zijn , ende vervolgens die eerfi:

tot de voorfz. Digniteiten en Bedieningen
zullen wezen beroepen , met die diftin&ie

evenwel , dat in het voorfz. Collegie van

Ju ft it ie , de Raden van Politie de welke
daar toe zoude mogen werden beroepen , al-

tijd uit refpeót de prefeance ende voor-rang
zullen hebben.

XXVI.
Dat de voornoemde Raden van Politie en

Juftitie reipeótive, de voorfz. hare Bedienin-

gen zullen moeten waar-nemen , zonder daar

voor eenige Weddens of vergeldingen te ge-

nieten , maar alleen uit liefde .ten befte»

van 't gemeen.

XXVII.
Dat het onderhoud van de FortrefTe aan

de Riviere van Zuriname , mitsgaders het

maken en onderhouden van alle vordere For-
tificatien , by aldien zulks bevonden zoude
mogen werden wezen gerequireert , zal zijn ten

lafte van de voor(z. Compagnie, gelijk ook
het Geichut, de Amunitie van Oorlog, de
Soldijen en het onderhoud van 't Guarnizoen,

en alles wat relatie heeft tot befcherminge

ende defenfie van de voorfz. Colonie.

XXVIII.
Bewindhebbereirde Dat de voornoemde Bewindhebberen zul-

Colome te bezorgen
mQeten b en dat de Coloniers ten allen

van rreGiKanten, tot ..... -
. r _» ..

kofte van de Colo- tijden zijn voorzien van een of meer Bedie-

iders, als inden text. naars des Goddel ijken Woords \ na dat de

ge-

De Rad«n van de

politie ende Juftitie,

Zonder Weddens en-

de uit liefde te die-

nen.

DeFortreflè,For-
tificatien , Gefchut

,

Ammunitie van Oor-
log, ende Sol dij e van
het Guarnizoen tot

lafte van de Com-
pagnie.
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gelegentheid van de Colonie het zoude mo-
gen komen te vereyflehen , ten einde de
Coloniers ende de verdere Opgezetenen al-

daar in de vreze des Heeren , ende de Leere
ter zaligheid geleid ende onderwezen mo-
gen werden , mitsgaders tot het gebruik der
Heilige Sacramenten bekwame occafïe heb-
ben , zullende de voornoemde Predikanten
niet byde voorfz. Compagnie, maar by de
de Coloniers en Opgezetenen zelve onder-
houden werden, uit een middel ofte fonds
dat den gemelten Gouverneur ende Raden
daar toe op approbatie van Bewindhebberen
zullen mogen ordonneren ende heffen.

XXIX.
Dat ook den voornoemden Gouverneur

ende Raad, op approbatie van Bewindheb.
beren zullen mogen ftellen eenige kleine en
modicque lallen, tot verval van de nodige
koften van de voorfz. refpective Collegien van
Raden ende Regters , mitsgaders tot onder,
houd van Kerken-dienft, Schoo.ïmeefters en
diergelijke , voor zo veel het zelve zoude
mogen werden geoordeelt nootzakelijk of
dienftig te wezen.

XXX.
Dat den voornoemden Gouverneur en Ra*

den niet en zullen wezen bevoegt eenige
Impoiitien ofte Laften te mogen ftellen ofte

heffen anders als op Jpeciale approbatie van
haar Hoog Mog., en van de Heeren Be-
windhebberen j ten einde de gemelte Colo-
niers ook mogen wezen geruft ten refpe&e

F a van

Den Gouverneur
en Raad zullen mo-
gen optellen eenige
kleine laften tot ver-
val van nodige kollen
voor de refpeóh've
Collegien

, en on-
derhoud van Kerk en
School-dienft, &c

Den Gouverneur
en Raden geen Impo-
fitien of laften te mo-
gen opftellen, zon-
der approbatie van
haar Hoog Mog. en-
de de Heeren Be^
windhebberen,



Ordre op het doen

van den Eed van ge-

trouwigheid , by den

Gouverneur, Raden
enRegters, mitsga-

ders de Soldaten

,

Matrozen , en ver-

dere Bedienden.

De Colonie aan de

Compagnie te laftig

ende ruineus vallen-

de, de zelve weder

te mogen (lellen eer

bezorginge van den

Staat.

(44)
van de buiten- fporigheden, waar in de voorfz.

Raden zelve zoude mogen komen te vallen»

XXXI.
Dat den voornoemden Gouverneur zal we-

zen gehouden Eed van getrouwigheid aan

haar Hoog Mog. , mitsgaders aan de Be-

windhebberen van de voorfz. Compagnie te

doen , en de voornoemde Raden en Reg-

ters gelijken Eed, na zeker Formulier daar

van te beramen in handen van den voor-

noemden Gouverneur ; ende dat de Solda-

ten , Matrozen , ende verdere Bedienden

,

de welke by de voorfz. Compagnie zullen

werden gefoldoijecrc en betaalt, alle aange.

nomen en be-eedigt zullen werden op en

volgens de generale Articul- brief van. de

Compagnie ; zullende alle de Opgezetenen

ende en Coloniers mede Eed van getrou-

wigheid aan den Staat ende Compagnie

moeten doen op een particulier Formulier,

daar van insgelijks te beramen , na het

exempel van de Ëeden der Burgeren en In-

gezetenen dezer Landen.

XXXIÏ.
Laat ftel ijk, dat indien by experrentie van

eenige jaren zoude mogen werden onder-

vonden , dat de voorfz. Colonie te laftig

zoude vallen voor de gezeide Weft-Indifche

Compagnie , zodanig dar de Btwindhebbe-

ren ende Hoott- participanten zouden mo-

gen oordelen , ón het verder aanhouden van

de voornoemde Colonie voor de zelve Com-
pagnie zoude wezen zeer nadelig en ruineus,

in zulken gevalle het gepelte Bewindhebbe-
rea



nsa

C 45-

)

ren zal wezen gepermitteert , van de voorfz.'

Colonie by abandonnement af-ftand te mo-
gen doen, met alzulken effect, dat den Staat

omtrent de bczorginge van de voorfz. Colo-

nie , als dan gehouden zal zijn ordres ie

Hellen buiten de gezeide Compagnie.

Weshalven Wy ontbieden ende verzoe-

ken , ook latten en bevelen allen en eenen

iegelijken óic dit eenigzints aangaan mag,
dat zy van dit Confent en O&roy, en van

allen den inhouden van dien, ook de vry-

heden ende exemptien , in voegen en ma-
nieren boven verhaalt , zo wel de gemelte

Weft-Indifche Compagnie dezer Landen , als

die gene die zig als boven al bereids op de
voorfz. Colonie hebben ter neder geftelt,

ofte zig nog zouden willen ter neder ftellen,

doen , laften en gedogen ruftelijk , vrede-

lijk, en volkomentlijk genieten ende gebrui-

ken, zonder aan de zelve , of hier tegens

te doen ofte te laten getchieden eenig hinder,

letzel, ofte moeijenifle ter contrarie , want
Onze ernftige meininge zulks is. Gegeven
in den Hage onder her Groot Zegel van den
Staat , de Paraphure van den Heer prefide-

rende in Onze Vergaderinge , ende de Sig-

nature van Onzen Griffier, op den drie-en-

twimigften September 1682. Was gepara-

pheert, A. Gerlacim ,
w

f-

1 Onder ftond, Ter
Ordonnantie van de hoog -gemelte Heeren
Staten Generaal. Was getekent, H. Fagel.

Hebbende onder uit hangen het Zegel van

haar Hoog Mog. in roden Waflche , aan

een roden Zijden Band.

F $ IV. HOOFT-

«MIK9PU
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IV. HOOFT-DEEL
Handelende Van ÏÏarimaribo of Weuw Middel

burgi *tFort Zelandia, Sommelsdijk, en^.

als mede bet Leven en Sterven Van de Heer

Van Sommelsdij^y en de Onderneminge der

Franjehen op Zuriname.

e Hooft- plaats van de Zurinaamfche Volk-
Plantinge is Parimaribo of Nieuw Middel»

bttig, voor dezen is 't een Karibaans Dorp,
van haar Lieden 2Jarimorbo, genoemt

,
ge-

weeft; heeft nu de gedaante van een aan-

zienlijk Steetje ,
gelijk uit ncvensftaan Prent-verbeel-

dmge te zien is : Als

A. Be Stad Parim^ribo.

B.' 't Fort of Kafteel Zelandïa.

C. 't Magazijn op 't Fort.

D. De Gouverneurs Huis.

E. Het Huis van den Commandant.
F. Is de Kerk en Stads-Huis.

G. De Nieuwe Uitlegginge.

H. Het grote Bos.

I. De Riviere Zuriname.

Legt op Parimaribo of Nieuw Middelburg voorfè. , legt vlak

6. graden aan de Rivier Zuriname , op de hoogte van 6. gra-

4f. minu- den 45*. minuten , ruim vijf Duitfche mijlen van zee

ten. de Rivier op-waarts, het is ontrent vijf hondert Hui-

zen groot , altemaal van Hout gebouwt om dat het

luftiger als $teen is \ aan de Water-kant is het meelt

met
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met Oranje* bomen beplant , dat een heel vermake-
lijk gezigt geeft , en rondom heeft het een grote

Vlakte, gemeenlijk Saratta genótmt t dat wederom met
digte Boflchen is bezet.

Daar is een Weg van Parimariho door 't Bos ge- Tot ge-
houwen eenige uuren lang , tot gemak van de mak van

Koft-Plantagies die aldaar zijn, om haar waren ge- de Koft-

makkelijk na de Stad te brengen. Dit waren de ?^ntagies

fchuil-hoeken der Parimaribofcke Vrouwen , doe deze ^-^
cen

Plaats van de Franfchen Belegert wierd, waar van hier
na iets omftandig zal gehandelt werden.
De Kerk en 't Stads Huis van Parimarifo zijn een, Van de

het bovenfte deel werd tot de Gods-dienftige Oeflè- Kerk en
ninge gebruikt , en het onderde tot de Vergadering het Stads-

der Heeren van 't Land en Stad, het is een redelijk Huis *

Gebouw van Klip-lteen opgemetzeld , dat zig aan de
Water-kant van de Schulp- mijnen t'zamen zet; dat
daar gemakkelijk was te krijgen , alzo Parimaribe op
Schulp- grond gebouwt is, dat daar heel zindelijke
Straaten maakt , want de (waarde Regen is niet in
ffcaat om de Straaten ombekwaam te maken, alzo het
Water door zekere Water -leidingen binnen de tijd

van een half uur al weg is.

By de Kerk is een fchoon Bos, beftaande alleen Begraaf-

in Oranje -bomen ; zijnde voor de Kerk en onder het P^tzen.

geboomte de Begraaf - plaats van de aanzienlijkfte Be-
ampte, of Sozeteits bediende. Hondert fchreden ver-
der is de Ruit-legginge voor alle de Ingezetene de-
zer Plaats \

Het Huis van de Gouverneur is ook een heel groot y
tHufsvaa

Gebouw , dog van Hout , heeft aan de zy een Gal- den Gou-
lery^ van zijn Huis na 't Fort loopt een Wandelary, verneur

aan beide zijden* met Oranje -bomen en een gefcho-
cn 90n*"

ren Heining bezet r dat heel fraai ftaat : het Huis
m ^

van de Commandant van 't Fort is ook heel aanzie-

nelijk -

p
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nelijk l
maar zo groot niet als het voornoemde ; dit

was voordezen de Woon-plaats van den Gouverneur.

Dit is de vergader-plaats van Parimaribo alwaar de

Planters t' zamen komen , daar de Heeren van de Re-

geringe hun bevelen uitgeven , en het gehele Volk

de zeïve ontfangt; hier varen de Schepen of en an,

want by Vjredens-tijd leggen hier gemenelijk omtrent

twintig Schepen op de Ree, terwijl eenige al na het

Vaderland varen , en andere op-komende wege zijn,

't welk het Land voor minder prijs , als anders, gro-

te ververffingen veroorzaakt.

De, Be- De Bèwoonders van deze Plaats zijn ten dele Neer-

woonders landers,' Franfchen, JDmtfchers en foden , de laafte heb-

ben alhier een vrije Synagoge ; de Franfchen Leren
1 by zekere tijden in de' Nederduitfche Gereformeerde

Kerk; de, Rooms CathoHjke mogen, hier niet Leren :

Het beftaan van deze Menfchen is, in alderhande

Koopmanfchappen en eenige Handwerken. ;

De Huis-houdingen gaan in dezer voegen , elk heeft

zo veel Slaven als hy met fatzoen kan onderhouden,

en laat zig' daar heerlijk genoeg van bedienen, zo hy

Ze niet van noden heeft, laat hy de zelve uit Wer-

ken gaan by andere om een dag-huur , en dan krij-

genze ïz. ftuivers met de Koft, dog zonder de zel-

ve 15. ftuivers.

. Niet tegengaande al de Huizen van. Hout gebouvvt

zijn , zo zijn 'er nog tegenswoord ig twe van Steen ,

die met Pannen gedekt zijn en met Glaze Venfters

verzien, maar men oordeelt de zelve zo gezond niet

te zjjn als die van Hout, want de hitte des daags al

te fterk door de Pannen inkomende , kan zo ras

door de Muuren niet heen dringen als door de Hou-

te fchuttingen of wanden , om dat ze niet heel digt

gemaakt werden. Verders werden in de Houte Hui-

zen geen Glazen gevonden, maar men zet voor de

Ven-

«fieiMMHVums^/iK*
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Venfters gemeenlijk Raamten met grof Gaas bekleed
om de voorby gaande het inzien te beletten; de Hui-
zen haar langtens (laan meeft alle neffens de Straat,

om dat 'er de Wind beter kan door waaijen.

De Meubelen of Huis -zieraden vind men hier zo Meube=
menigvuldig niet als in Europa , meeft beftaande in 't len ca^

geen men tot een nootwendig gebruik ten uiterften Huis-zie-

yan noden is , als Bedden en haar toebehoren , om r H '

in de Na-nagt te flapen , dewijl het dan kouder is

als in de Voor-nagt, voorts een Kaft of Kabinet,
Ledikant, Spiegel, Tafel en Stoelen, daar benefFens

het gebruik van de fungerende Hang-matten , met de
Keuken nootwendigheden , zo dat alles uit Europa,

voornoemd hier moet gebragt werden , voornament-
lijk Provitie in Eet-waren , als mede velerlei zoorten
van Drank , waar door de Menatie aan Parimarib&

heel koftelijk valt, buiten 't gene het Land in Vrugt-
en Aard - gewaden , voor de Keuken, nog rijkelijk

daar toe geeft; zo dat by't weg blijven der Schepen
het hier heel zober uitziet, anders leven de Menfchen
zeer mildadig, en zo wel buiten gebrek al in Plaat-

zen daar geftadig toevoer was.

De manier van Kleding onder deze Volkeren , is Van de
voor tegenswoordig op de Hollandfche of liever gezegt KIcdiBge»

de Franfche dragt; naar een yders believen en welge-
vallen , dragende de Mans nu alle ligte Lakenze en "

j

andere zoorten van StofFe Kleding met Zijde gevoert

;

daar men te voren pleeg gekleed te gaan met witte
Doorniks of Haarlemmer Streep , gemoriteert met iwar-

te Hare Knopen en Knoop Gaten , dat wegens het
geftadige Waflên der zelve Kledinge veel koften ver-

oorzaakte , dat nu de tijd anders heeft by gebragt:

Dog omtrent de gemene Luiden, zijn doorgaans wel
20 pragtig en uiterlijker als in 't Vaderlancj, worden-
de byna niets te koftelijk geoordeelt, 't welk dan me-

G de
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de by de andere Chriftenen, in hoger aanzien, door

het gehele Land word na gevolgt, Schijnende aan de

vermaaklijkheden des Lands eigen te zijn, wijl al hec

geile Groen des Menfchen ooge dartelt , en 't herte

doet huppelen in genoege.

pe Sterk- In't Noord -ooften digt aan Parimaribo en de Ri-

te Zelati- vier Zuriname , legt de zeer voordelige Sterkte Zelan-

dia , en £a -. ^eze naam bekomen hebbende van die van Zee-

land s die ze eerft bezeten hebben , en de ganfche

Volk- Planting den Engelfchen afnamen in't Jaar 1667.

door beleid van de Admiraal Kri/nzen en de Vice-

Admiraal Caleward , met een Vlootje van drie Oor-

log-Schepen en eenige kleindere Vaartuigen, van al-

les wel voorzien en op hebbende drie honderr Solda-

ten, onder 't beltier van de Generaal Ligtenbcrg. De
Veiling van Zelandia is van Schelp - fteen gebouwt,

met goede Gragten en aarde Buiten-werken verfterkt

,

en van binnen genoegzaam voorzien met Gefchut en

Manfchap, als mede van de nodige Magazijnen, Wa-
pen-kamers, Kruit-kelders, Wagt-huizen , enz. De
Stroom , door de zee-vloeden opgcftuwt , befpoelt zelfs

de voet van de Veiling , wordende 't gewelt van 'c

water door ingeworpe Stenen gebroken en daar door

't af en weg fpoelen verhindert.

Begraaf- Het ruime Plein in't voorfz. Fort, is vereerd ge-

plaats van worden met de Begraaf- plaats van Mijn Heer de

de Heer Goyer , Gouverneur over geheel Zminame , zijn E. is

Overleden in't Jaar onzes Heeren 1715'. den . . .

July , en ter Aarden beftelt den eerden Augufty,

met zeer grote ftoet, onder het loflèn van 't Gefchut

der Schepen en 't Fort , en 't Salvoos fchieten der

Soldaten , tot gróte bedroevenis van zijn Huisgezin en

der Gemeente. Wijders is het Fort Zelandia tot be-

fcherming van de Stad Parimaribo en de Rivier Zuri-

mme , wanneer ze van Vyanden overvallen mogten
werden»
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werden. De Rivier is hier omtrent een half uur
breed, zo dat het Gefchut maar efïèn kan toebrengen.

De Zurinaamfcbe Maatfchappy heeft, behal ven Ze-

Iandia t nog een andere Vefting, Cotteca of Sowmels*

dijk, genaam t , om datzc eertijds de Woon -plaats is

gcweeit van den Hoog Ed. Heer Sommehdijk-, Op-
per- Beftierder van de Volk -Planting; waar van wy
des zelfs Leven en Sterven hier kortelijk zullen ter

nederftellen.

Anno 1683. De Heer van Sommehdyk^hc&óttn heb-

bende om in Perzoon , de Colonie van Zuriname,
jvelke zijn H. E. W. voor een derde deel toekwam,
te gaan beftieren en in eencn beter ftaat te brengen
als tot nog toe was, en alles ter reize vervaardigen-

de , wierd by zekere gelegentheid van zijne Hoog-
heid den Prins van Oranjen, namaals Koning van Groet

Britannien Hoogloff Mom., gevraagt, wat zijne E. dog
bewoog zulken moeijelijken laft op zig te nemen , als

reeds zo grote goederen en aanzien bezittende , waar-

óp dan zijne E. antwoorde , dat de voornaamfte be-

weegreden daar toe was , om regt en geregtigheid

te oeftènen.

De Heer van Sommehdi/k^ dan vertrokken om 't Gou-
vernement van de Colonie zelf te aan vaarden, heeft

fcort na zijne aankomft in Zminame Vrede gemaakt
met de Indianen tot zonderling voordeel van de Co-
loniers. Zijne E. heeft ook grotelijks tot welftant

van de Colonie ingeftelt een Raad van Juftitie. Zie
Rom. de H.
De Wetten van zijn E. ingeftelt dienen ook eenig-

lijk om de Colonie in eenen bloeijenden ftaat te bren-

gen, als blijkt uit, deze volgende:

Dat gene van de Colonie voortaan meer merSwar*
ten zou Trouwen , ook met

:
ftreng verbod van mee

gene Swarte te Hoereren.

G z Dat;

Van de
Veiling

Cottica

of Som'
melsdijk»

Ondcr-
neminge
van de
Hr. Som-
melsdijk

om zig n*
Zuriname
te bege-

ven.
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Dat gene particulere Planters hunne Slaven in 't

toekomende niet meer zouden mogen verminken of

met de Dood ftraften , maar de zelve zulks verdie-

nende aan den Raad van Juftitie zouden moeten over-

geven.

Om tot eenige byzonderheden van 't Leven van zijn

H , W. G. te komen.

Zijne E. Woninge aldaar was maar van Hout ge-

lijk die van de meefte Planters, zonder pragt of we-

reldlijke verzierzelen.

Zijne E. ordinaire dagelijkze Kleding was maar van

gemein fijn ongebleekt Linnen, dragen zijn eigen

Haar zonder Poeder, zinlijk en rein zijnde over zijn

Lighaam, zig dagelijks in zijn Binnen-kamer wafTen-

de en badende. Matig in 't gebruik der Schepzelen

God "doorgaans zijne bekomft eetende uit eene

Voor-
val van

een Vorft

der India-

nen.

van

Schotel, hoewel 'er op zijne E. Tafel dagelijks ze-

venerlei verfcheide zoort van Spijze wierden opge-

difcht voor de mede aangezetene. Gemeenlijk geen

ander als grof Roggen Brood, en voor Drank Wijn

met Water gemengt gebruikende, Gelijk zijne E.

een orote liefhebber was van 't Planten van allerlei

Gewailen, was zijn dagelijks diverriilement in de

Tuin te gaan wandelen en werken.

Kort na dat de Heer van Sommelsdijk„\btft\tY van

de Coïome had aangevaart ,
gebeurde het , dat een

van de Vorften der Indianen, onder het diftriór. van 't

fort ZeUndia , eene van zijne drie Vrouwen , waar

op. hy yergramt, was,, gedood hebbende, daar over op

bevel van zijne Excel!, in arreft genomen wierd, ge-

examineert zijnde en fchuldig aan Öoodflag geoor-

deelt . en daar over de Dood hem aangezegt wierdè

,

Was ny zelf erfde andere Indianen daar door zeer ont-

velt ?
fi leggende dat ; het hen vremd voor kwam dat

!hy om een Vrouw zou gedood worden , dewijl hy
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nog twe andere hadde. Waar op zijne Excell.cloor

een Tolk , zijnde de Overfte van de Synagoge der

foden t die de Indiaanfche tale verftont , hen liet zeg-

gen , dat de God die de Hemel en Aarde gefchapen, heeft

ons geboden had , dat die des Menfchen bloed vergiet3
diens bloed .weder mal vergoten worden* Waar op de

Vorft en andere Indianen antwoorden, weten wy dat

niet zo zijn wy en onze Kinderen flimmer als de

Peerden , en daar op hielden ze zig ftil , en lieten

Toe dat de ftraffe van Onthoofding over den fchuldi-

ge Vorft wierd uitgëvoert.

Zijne È. was van een edelmoedig inborft, hebben. Zijne Ë.

de eene zonderlinge liefde voor den Godsdienft , ag- was tot

ting voor de God- vrezende en yverig om hen te be- jj? ?ods"

fchermen en te bcgunftigen
; gemeenzaam en welda-

dig iegens een iegelijk : integendeel een groten af-

keer hebbende van de ongebondenheid , tot voorko-
ming 'en vertoning van deze ondeugt in de Soldaten,

deze aan den arbeid doende zetten en aan hen daar-

om maar een matig gebruik van voedzelen toeftaan-

de, als zijnde het i>efte middel tegen de ongeregelde
genpigtheden. Dog zijne E. wierd wel van eene zij-

43er Zufteren , die toen ook in Zunnamc redderende,

ge -adverteert van de Peerlen niet voor de Zwijnen
te werpen, om dat ze zig omkerende hem niet mog-
ten verfcheuren. 't Welk zijne E. door eene droevi- Des zelfs

ge en geweldige dood is overgekomen, gelijk bekent Dood.

is,, in den Jare 16*88. den 19. July. Dit Feit wierd
uitgevoerd door elf zamen gefwoorne rebellen , die

met geweld meer en beter rantzoen eifchten als da-
gelijks uitgedeelt werd , terwijl zijne E. met óen
Commandant Verboom 's morgens voor zijn Huis ging
-wandelen in de Oranje-bomen allrfe. De voornoemde
elf rebellen kwamen op eene ongefchikte wijze met
kin geweer en. half dronken zijnde 'cgezeide van zij_-

G % ne

dienft zeer

geneigd

iWPI
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ne E. afvorderen, waar op zijn E. Exeell. naar een
Houwer tafte om deze baldadige te rug te drijven,
en de arm opheffende , fchoten ze gelijkelijk op
hem, waar door dood ter aarden viel, wordende de
Commandant met een ook fwaar gekwet ft en negea
dagen daar ha aan zijne wonde dervende.

Een van de elf muitelingen wierp zig voor hooft

van hen op , en zy namen gezamentlijk het Huis van
zijne Exceli. in, maakten zig meefter van den belten

Inboedel als van Zilver en Goud, enz. De opperde
rebel trok zijne Exeell. befte Kleed aan en ging daar

mee pronken. Deze ontboot de ganfche Militie uic

het Land, en nodigden de zelve zig by hem te voe-

gen (de Gouverneur van kant zijnde en de Comman-
deur fwaar gekwetft) voegden zijn vijftig a zeftig

gemene Soldaten by de voorfz. elf muitelingen, wil-

lende de overige Militie en Officieren daar mede niet

te doen hebbende, maar hielden zig ftil dewijlze niet

magtig genoeg waren , om de rebellen te wederftaan.

Welke de Burgery van "'t Vlek ontwapent hebbende,
zig meefter maakten van ?

t Fort Zelandia , begraven-

de in 't zelve Fort het Lijk van zijne Exeell., en
menige Kanon fehoten ter gelegentheid van zijn E.
begraaöenis doende.

Verdere De rebellen ziende, dat ze geen meer aanhang kre-
onderne- gen , dagten weg te gaan met zijne Exeell. befte goe-
nung van deren , zig daar toe willende bedienen van een grootm ïelve. gc ]1jp van ,je Sociëteit , dat met Zuiker 'geladen voor

't Fort gereed lag om naar Europa te varen.

De Schipper van 't voornoemde Schip aan Land ge-

gaan , om te vernemen wat daar gaande was , werd
van de rebellen in verzekering genomen , en deze

maakten zig daar op meefter van 't Schip , onder-

tuffchen met de Burgers van 't Vlek accorderen voor

zekere zomme Gelds onder beding van hen dan niet

te befchadigen. De
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De Raad van Juftitie hier dooi* tijd hebbende bood

het gehele Land op ,
* komende daar op de op ont-

bodenc met verfcheide zoort van kleine- Vaartuigen,
€n een groot Hollands Schip , dat uit de handen van
de rebellen naar boven ontfnapt was, de Rivier Zn-
riname boven 't Fort afzakken en bleven aldaar in or-

der gefehikt eenige dagen leggen: Komende ins-

gelijks uit de Commewyne eenige Hollandfche Sthepen
met vele andere Vaartuigen der Planters , beneden
het Fort leggen, zijnde alzo 't Schip dat de rebellen

ingenomen hadden tuflchen beiden bezet. Waarom
de Planters zig ftil hielden tot dat de rebellen eenige
Zuiker uit het Schip ontladen hebbende , de plaats

der zelve vulden met de bette goederen van zijne

Excell., waar op de elf muitelingen met de reft die
zig by hen gevoegt hadden t' Scheep gingen , en ge-
reed zijnde om te vertrekken , wierden van boven
en beneden door de Planters en Hollandfche Schepen
in flagorde omzingeld, Dog eer het tot een hooft-
treflen kwam, boden de gene die niet fchuldig wa-
ren aan de moord van zijne Excell. aan, de elf re-
bellen over te geven indien men hen wilde vry la-

ten. Welk verzoek van de Raad van Juftitie en de
Planters aan hen werd toegedaan , en waar op ze den

', Ym
de elve in handen van Juftitie overgelevert , die agt Juft*tie

dagen daar na, door de Raad van Juftitie gevonnift J^if
1

en~ veroordeelt wierden , te weten , dat agt zouden bellen o-
opgehangen en drie gerabraakt worden , hen verdien- vergele-

de ftraf omringen. vert.

De overige zeftig werden niet langer in dien ft ge-
houden , en voor en na by vijf a zes naar Holland
overgevoert en daar volgens belofte vrygelaten*
Zo ras die van de Sociëteit in Holland de tijdinge

van de dood van zijne Excell. omringen , offereer-
den het Gouvernement aan de Zoon des overledenen

doen*

In han-
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doenmaals Heer van- Chmllon genoemt. Waar toe
zijne E. nog Mevrouw zijne Moeder niet konde be-
willigt worden \ om dat zijne Excell. op zo eene
moordadige

,
wijze was omgebragt. Waar op dan de

Heer Scherpenhnyz.en tot Gouverneur wierd verkoren,.
en met -fecours van nieuw; Krijgs- volk en voorraad
van Ammunitie en Vivres tot opvulling van de Ma-
gazijnen naar de Colonie overtrok, nevens de Heer
van Chatillon , die derwaats overging om 'de zaken vaa
zijnen Heer Vader te redden.

Om weder tot dé*" voorgemelde Veiling Sommels-
MjK. te komen j ze is dan gelegen op een moeraffige.

grond , ruim zeven mijlen van zee , ter plaatze daar

de Stromen Commewyne en Cotteca te zamen vloeijen*

en verfterkt met goede aarde Wallen. Om dat de
buiten Vyanden nergens geen voet aan Land zullen

zetten , zo is uit dien hoofde verboden geen Planta-

gies te mogen leggen aan de Rivier Commewyne be-
neden 't Fort Sommelsdijk^; en alzo leggen ook geen
Plantagies aan de Zwiname beneden het Fort Zelan-

dia : Deze twe Forten zijn de voornaamfte Sterktens

in.de ganfche Colonie of Volk-Piantinge.

't Zou voor
|

de Nieuwe Colonie zeer voordelig
zijn , en grotelijks tot hare befcherming tegen allen

Vyandlijken aanval dienen , zo ze ook een Sterkte

had op de zamen vloeijing van de grote Stromen
Commewyne en Zuriname , alwaar nu het Krabbe-Bps
leid, dus by genaamt van de grote Zee -Krabben,
die hier in menigte van de Bewoonders gevangen
worden. De grond van deze plaats is tot het aan-

leggen van een Vefting wel eenigzins onbekwaam,
als wezende moerafïlg en flijkerig , lopende door de
Vloed t'elkens onder \ maar zou door ingeheid Paal-

werk wel goed gemaakt kunnen worden. Aan de

overkant, van 't Krabbe -Bos, ook op de Gaar-VJiec

der
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der gemelde Hooft - Rivieren , konde insgelijks een

Kafteel van groot gewigt tot beveiliging van die bei-

de Stromen gebouvvt worden. De onkolten , tot zo
een werk vereifcht , zoude volgens gemaakte Calcu-
latie 300000. Guldens, of iets meer belopen. Zo
zulks eens uitgevoert wierde, was de Volk-PIftntingc

niet als met een over -grote Zee-magt aan te doen,
dewijl dan gene Schepen de Stromen aan de cene of
andere kant zoude» kunnen opkomen , of een Laa-
dinge ondernemen , zonder zig bloot te ftellen voor
'tGefchut van die Veftingen. Welkers aangelegent-

heid, of liever nootzakelijkheid men wel kan afmeten
uit de onderneming der Franfchen tegens deze Colo-
nie. Van welke twe togten , om ons voordel te be-

veiligen, wy hier een nauwkeurig verhaal zullen by-

voegen.

Gelijk de Franfchen , die het fteets aanwadend wel- Eerfte

varen van deze Nederlandfihe Volk -Planting met een onderne-

loer.oog aanzien , met fchade en lchande ondervon- m"!ft
e ?p

den in 't begin van deze Eeuw, wanneerze onder 't nam^an
bewind van Monfr. Du Cajfe met negen Oorlog Sdie- de Fran-
pen f een Bombardeer -Galjoot en vérfcheide andere fchen.

Vaartuigen de Stroom Zuriname opkwamen en met ge-
weldig Schieten en Bombarderen de Vefting meenden
te vermeefteren ; maar door \ Gefchut van 't Fort en
de daar byleggende Koopvaardy-Schepen, boven ver-

wagting zo dapper be- antwoord wierden, dat ze te-

tegens wil en dank weder van daar vertrokken ; heb-
bende vele doode en gekwetfte , en van hare Sche-
pen , die zeer ontrampoeneert waren , behalven vele

kleine verloren een Oorlog-Schip van vier-en-twintig

Stukken en hondert en zeftig Man, dat door onkun-
de van de gronden geftrand was en tot buit bleef

aan de Nederlanders.

't Was den 10, October 1711. wanneer Monfr»
H Cajfart

Twede
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onderne- Cajfart voor de twede maal binnen zes Maanden mee
minge agt Oorlog-Schepen , zeven Barken en dartig Barkaf-

fen , op hebbende vijf-en-twintig honden of drie dui-

zent Min van Gttadalottpe , een Eiland der Franfchen

in Amerika » de Zurinaamfchc Volk-Planting aantafte.

De Oorlog -Schepen konden wegens de ondiepte nic*

verder als aan de bekende Modder-Bank komen : dog
een gedeelte van 't Volk, op twe grote Barkan, twin-

tig Barkaflen en een klein Oorlog-Schip gezet, voe-

ren vroeg in de morgen-ftond na de overkant van de
Stroom , eerft aandoende en plunderende de Planta-

gie van de Heer Amzjng , een der Raden van de
Colonie , een Man van vele goede hoedanigheden.

Het zelve lot van verwoeftinge moeiten eenige andere

Planteryen , voor aan op de vlakte ftaande , mede on-

dergaan. Deze verwoefting deed de Negers, als me-
de de be-angfte Vrouwen der Blanken in de Boflchen

vlugten voor 't gevreesde gevaar. De Invvoonders ,

van der Franfchen onderneming te voren verwittigt,

fdiikten zig met alle mogelijke vlijt tot een dappere

tegenftand. Ten dien einde haddenze over de tagtig

flukken Gefchut tegen de plaats der ontfeheping ge-

plant , de Wallen der Veilingen verbetert , en de
zelve van alles wel voorzien. Waar door Monfr.
Cajfart genootzaakt was het uiterfte geweld aan te wen-
den, om de eer van zijn Koning en eigeagting, door

h miïlukken van de j^erfte onderneming fchandelijk

verloren, te herftellen, en niet meer fchande te be-

halen. Hy liet derhalven de Schepen en Fregatren

in de Rivier komen , behalven het Schip de Nep-
tunm , dat te diep gong , hy deed de Galjoten na-

deren , en hield zijn troupen ter Landin^e gereed.

Maar de Schepen die hem moeden begunftigen , en
zo de Stad als het Fort befchieten , raakten twe Ka-
non fchoten verr' van de zelve aan de grond. Het

geen

MMfciMtWiftV=4!HlWJ||t^
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geen Monfr. Cajfart verpligte te wagten , tot dat ze

door de Spring- vloeden vlot wierden , cm de Stad

en het Kafteel in te fluiten , en zig met zijne troe-

pen meeftcr te maken van de Rivier Zttriname. Maar
alzo deze tegen over het Kafteel en de Stad nauwer
word, en een bogt maakt, die maar een fterke Mus-
ket fchoot breed is , en door 30. (tukken Gefchut
wierd befchermt ; was het nootzakelijk , na dat de
troepen het vuur zouden uitgedaan hebben , en aan

de andere kant van de Rivier komen , een weg over

Land te maken, die de bogt van het eene einde tot

het andere overdwarfte , om de gemeenfehap vry te

maken voor de troepen en de Schepen , en de zelve

de Inwoonders te Water en te Lande af te mijden.

Hier op detacheerde Monfr. Cajfart \ Monfr. Beaudi-

tiard t met 100. Granadiers , om die dwars door het

Bos en by na ondoorgankelijke Moeraflèn te zoeken:

Deze liet des anderen daags weten aan Monfr. Cajfart %

dat hy de zelve had gevonden , en van de eerfte

Woning aan de andere kant van de Rivier al mee-
fter was. Waar op Monfr. Cajfart , aanftonts het

twede battaillon derwaarts dede trekken , om hem in

die poft te onderfteunen, en volgde zelfs tvve dagen

daar na met de overige troepen over de Rivier, met
het Fregat de Meduz.e 3 terwijl twe Schuiten hem
Mond-koft en Oorlog-behoefcens bragten.

Zo als de Coloniers , door het ligt van aangefto»

ken vuuren ter wederzijden van de Rivier , zagen

dat ze overtrokken, gaven een laag uit al haar Ge*
fchut , dat haar had moeten ophouden , waai* door

alleenig vijf Mannen wierden dood gefchoten ; en vijf

gekwetft in de Sloep van Monfr. Gotteville Bettüle die

aan een arm wierd gewond , en een gedood in de
grootfte Canoc , die door Monfr. Du Bretuil wierd

gevoert. De Medme gevoert door Monfr. De Herè*

H z court %
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court , en de twe Schuiten die hem mede volgden^

niet tegenftaande 't vuur uit het Gefchut, waar van 't

door-boort was, raakten 'er door; maar alzo het niet

langer kon befturen , ging Monfr. Cajfart daar voor

en boegzeerde het met de Schuiten , tot dat 't zelve

buiten bereik van het Gefchut was , en deedze aan-

ftonts en met haaft herftellen. Monfr. Hericourt deed

by deze gelegentheid , die zeer delicaat was, alles wat

men van zijne ervarentheid zou hebben konnen ver»

wagten. De troepen dan in dezer voegen verzamelt

zijnde , maakte Monfr. CaJJart 'm de boven gemelde
Woning een Campement i en liet daar in de helft

van het Volk , onder gezag van Monfr. De Sorgues s

detacheerde wijders Monfr. De EJptnoy met 50. Gra-
nadiers j om zig van een voordelige poft aa-n de an-

dere kant van de Rivier van Para te verzekeren , en
door dat middel de Coloniers alle gemeenfchap te be-

nemen. Met de overige Manfchap trok Monfr, Cafi

fan , aan het hooft der zelve, 20. mijlen opwaarts-

langs de Rivier.

De Heer De Gojer'dies tijds Gouverneur, fchiktc

middelerwijl zoo. Man om Monfr. De E/pinoys poft

aan te grijpen ; dog de zelve der Inwoonderen be-
weginge gewaar wordende , voorkwam haar, toogze

met de Banjonet op de tromp van de Snaphaan tegen,

floeg de zelve , nam de Commandant , zijnde de eerfte

Kapitein van de Stad
,

gevangen , nevens vier Ge-
mene , doode en kwetfte verfcheide en dwong de
overige in de Boflehea te vlugten. Efrinoy verloor 'm

dit treffen, dat fcherp was, maar twaalf Granadiers,

en bekwam zelfs een fchoot in zijn Voor-mouw.
Monfr. CaJJart kwam , na dat Monfr. Moans met

een detachement boven aan de Rivier had gelaten,

om die poft te bewaren in het Campement, om mee
dè Spring-vloeden die naderden zijn voordeel te doen,.

en.
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en zo de Stad als het Kaftecl , 't welke Monfr. Ban»

deville vijf dagen bleef Bombarderen , zonder merke-

lijke fchade aan beide te doen , werpende daar in

over de hondert Bomben , aan te taften ; de Heer De Heer
Gouverneur hier van verwittigt , wierd alzo genoot- Gouver-

zaakt, na een rijp beraden, met Monfr. Cajfart over neu
J

ae-

een Brandfchatting te accorderen : Waar toe gemel- cordceit

de Cajfart zig geerne gereed vond , wijl hy niet zon- Brand-
der groot gevaar de Schepen , om de banken en het fchatting.

weinige water dat 'er in deze engre was, konde doen

naderen.

De Inwoonders niet verflauwende, verweerden haar Kloek-

onvermoeit , tonende alle goede weivaardigheid, om nei'd der

de Vyanden tegenftant te bieden , met alle goede Inw°on-

voorzorge en beleid , als immers mogelijk was , dog
crsn '

met zonderling misnoegen en kragtig nadeel , door het

vlugten van de Negers , waar door vele harer magt
zal gebroken zijn.

't Zelve deden de Kapiteins faques Sirodet , Willem

deGoyer, Cornelis en Pieter Karftens , Cornelis Tomas
,

en Steven van Lind , die toen alle daar ter Ree la- |VSe. ^ee"

gen; bewijzende een iegelijk zo veel tegenftant, als
aPlteins*

van eerlijke dappere Zee- Luiden zoude konnen ge-
daan worden, zonder eenigzins hare pligt te verwaar-

lozen , op dat des noot zijnde , het voorval genoeg-

zaam naar ware gefchapentheid , van haar kon verant-

woord worden, ter plaatze daar het behoorde.

Gedurende het beleg , kwamen in de Colonie uit Schepen

Europa aan de Kapiteins fan Schouten, Ka/per Keysberg ,
die in de

Pieter Verwer , neffens het Schip de Str. Clarida uit Colonie

Guinea , voor de mond van de Rivier Zuriname het ,

mnen

Als me-
de van ee°

Anker latende vallen , zondenze de Boot van Keysberg

op, die door de donkerheid van de nagt de Franfche

Schepen pafleerde , zonder aangehouden te worden j

daar op zond de Heer Gouverneur de LooK te rug*
H % met

kwamen.
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met ordere aan de Kapiceins om op 't fpoedigfte we-
der in zee te lopen , en na Barbados of Curaeao te

gaan, aan welke laafte plaats deze Schepen behouden
gearriveert zijn , en alzo geret uit de handen der
Vyanden , zijnde reets meerendeels verloren geagt.

Voor- Ondertuflchen was het accoort van Afkopinge tus-
wafde

,

op rchen Monfr
-
CaJTan en de Coloniers getroffen , op

accoort
volgende voorwaarde : te weten , dat men aan hem

met Mr. 1 f°°°- Oxhoofden Zuiker zou geven, tot 48. Gul-
CafTart ' c}ens

fjfl Stuivers bet Vat} belopende alzo in 't geheel

getroffen eene zomme van 731250. Guldens ; welke geltelde

zomnie men in 't volgend betaalt. Als beitaande in

3500. Oxhoofden Zuiker,

750. Slaven, a 350. Guld. 't (luk,
180000. Guld. aan vericheide Waren,
65000. Guld. in gemunt en ongemunt Zilver,

37000. Guld. 'm \Vi flel Brieven.

Deze gehele omflag van fchade is van de Maat«
fchappy, door eene ReducTrie onder de Ingezetenen
van de Colonie , gereguleert op agt a tien ten hon-
dert van yders Capitaal.

Dit is wel 'tvoornaamfte van 't gene op deze Togt
van Monfr. Cajfart in de Zurinaamfché Volk-Planting
is voorgevallen. De tijdingen , dien -aan -gaande van
Parys zelfs ingelopen, melden, dat de onkoften van 't

toeruiten der Vloot meer bedragen , als de getrokkc
Krijgs- Schattingen. Zo dat de Vyanden met deze
onderneming voor haar zelve geen voordeel behaalt
hebben, maar alleen afbreuk aan de Nederlanders toe-

gebragt. Waar voor de Colonie in 't toekomende ge-
noegzaam bevrijd zou kunnen zijn , zo men op de
pïaatzen*, boven aangewezen , een of twe nieuwe
Forten bouwde. Want dan zouden gene Vyandlijke

Sche-
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Schepen konnen .aankomen om eene Landing te doen

,

als onder 't hereik van 't Gefchut der Veftingen.
Nog is 'er een zekere zoort van Bezettinge aan zee,

aan de mond van de Mot-hreek^^ zijnde een op -ge-
worpene Battery , verzien met eenig Gefchut en een
groot Wagt-huis voor de Soldaten , leggende elf mij-
len verr' van de mond Zuritutme langs de Kuft heen;
de dienft hier van is ,

* dat zy al de voor by gaande
Schepen, en voornamelijk die na Zmtname willen,
konnen zien, zo menig fchoot werd 'er gedaan als 'er
Schepen gezien werden , welke geluit van 't Gefchut
by na de ganfche Land-ftreek werd overgehoort, zo
dat alsdan de Inwoonderen altijd op hun hoede kon-
aen wezen.
Aan de mond van de Kreek Para, legt ook een

zoort van een Fort , zijnde een vierkante Steenen
Muur , dog nu vervallen , dit diende voordezen tot
een Vaftigheid tegens de Karibancn , doe zy Lieden
eenige opftanden aanvingen tegens de Zurinamers om
hun te overvallen, maar nu het Vrede met de zelve
is, werd 'er geen gebruik van gemaakt.
Op de Paramhil legt nog een Bezettinge, aldus van

de Engelfche genoemt , maar van de Nederlanders de
Blauwe Berg s deze legt aan de Weft-zy van Zuriname
21. mijlen van zee de Rivier op-waarts , deze Berg
is zonder geboomte en ontfangt alzo de zuivere Iu<n,
dat een grote gezomheid voor de Bezettclingen baani
die in getal van vier beftaan , en wonen in een ze-
ker Huis aldaar opgebouwt ; deze Wagt is dienftig
tegens de opftand der Karibanen , indien ze onver-
wagt mogten opkomen om alzo de Blanke te over-
vallen.

Men vind op de Zurinaamfrhe Kufl: gene Land-
wegen , langs welke Menfchen en Goederen van de
eene plaats naar de ander met Hy- Tuigen konnen

vav

Beïettln«

ge die aan
de Mot-
kreck is»

Fort aan
de Kreek
Para.

Bezettin-

ge op de
Paramhil.

MMWll rmnt
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vervoert worden ; naardien 't Land , zo als we reets

hebben aangemerkt , by na over -al met Boflchagien
bezet en met ontallijke Water-Vlieten doorfneden is.

Maar alles moet naar en van en naar de Plantagien,

meeft alle aan gemelde Rivieren en JCreeken gele-

gen , met bekwame Yaart-Tuigen te water af en aan-

gebragt worden. En dus worden de Zuikeren en an-

deren Vrugten, op de Plantagien vallende, met grote

Ponten door Negers voortgeroeit , van alle kanten naai-

de algemene Rede voor Paramaribo opgezonden , om
op de gefielde tijd in de daar leggende Koopvaardy-
Sehepen ingeladen en naar Europa vervoert te wor-
den. Voorts zullen we hier op verhandelen van het

Zinker-Riet, des zelfs bewerkinge en verdere toeftei

Jr geen daar toe van noden is.

V. HOOFT-
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V. HOOFT- DEEL.
Hoe het Zuiker *%iet in jfmerika U overte*

bragt. Van*t <%iet Mambou en %oUng.

{planting en ,/iankweking Van het Zuiker-

%iet op Zuriname. Schade der Mieren.
9
tGeflel der Zuiker - Molens , en des ^elfs

tBewerkinge. 't Zuiker-^iet op aüe Kaften
waar het gevonden werd. Wvon-Huis der

(Planters, Neger Huujes en*t Stook-buis.

Wat een Tlantagte wel ^pu koften om yan
nieuws aan te leggen.

ncter fclle GewafFen, die op de Znrinaamfche Ztikeri

Kuft vallen , en waar van 't getal en de Riet is aan

verfcheidenheid der soorten byna onbe- Amcr.

ika
.

fchrijvelijk is , word 'er geen met meer
niet eigca^

voordeel aangekweekt , als het vermaarde
Zuiker* Riet. 't Welk egter aan Amerika niet eigen
is , maar , na des zelfs ondekking , eerfte door de
Spanjaarts en Portugezen van de Kdnarifcke. Eilanden op
de Amerikaanfche , en dus voorts op de Vafte Kuft
van Brazjl en Zuriname , daar het zo uitnemende wel
tiert overgebragt en geplant.

Men vind wel hier en daar in Amerika % voorna-
melijk omtrent den Silver-Stroom , of Rio de la Plata,

een zoort van Riet in het wilde waden , waar uit

door de zonne- hitte een honing-zoet zap fwéet, maar
niet zo goed als het zuiker-vogt der Kanarïfche Rieten^

1 In
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h Riet

Mamboa
en Ro-
Cang.

ïndiaan-

fche Sa-

car-

r
Achar.

'tSaear*

tot art-

aeny ge-

foruikt.
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In Ooft'Indién geeft het groot Riet Mambott, door-

gaans Bamboes genoemt , en ook 't klein Riet Rotang

een lieflijk zap, dat , door de zonne allengs verhard

en van fmaak verandert , een wezcmlijk zout ver-

heelt, gelijk het ten dele is, en daarom van de Grit*

ken en Romeinen ook zomtijds Indiaanfch zout genoemr.

Want dat dit het zelve is , 't geen nog hedendaags

van de voornoemde Rieten verzamelt word , blijkt

zo uit de eige Indiaanfche Sacar, waar onder het nu
nog, gelijk oud-tijds, bekent is, als uit de hoedanig-

heden , die de zelve zijn. Uit de jonge Struiken

dezer Ooft-Indifche Rieten, word het gemelde zap,

als dan nog zeer zoet en vloeibaar , van de Indianen

gretig gezogen : en van der zeiver teerde en zappig-

fte fpruken maakt men voornamelijk het aangenaam

Achar y dat, naar Europa overgezonden , de Lekker-

Monden zeer wel (maakt. Dit zoete merg der Mam»
bom en Rotangs verlieft zijne floeibaarheid, gelijk ge-

zegt is , en verandert van kleur en fmaak r wanneer

de Rieten hoog opgefchoten zijn en oud worden

,

puilende als dan -ruflchen de lidden uit, word aldaar

zo hard, dat het kan gebrokkclt worden, en is dan

het zozeer ge-agte en regte Sacar, of Tabaxrr. Men
vind het evenwel aan de gemelde Rieten niet over-

al in Qoft-Indïên, en, daar het valt, op de eene plaats

beter als op de andere- \ Sacar word nu, gelijk by

ouds alleen * voor artzeny gebruikt tegen vele uiter-

lijke en inwendige kwalen van 't menfchelijke lig-

haam, en van de Indiaanfche , Arabifche , Afnkaanfche \

Perjtaanfche en Tttrkfche Geneesmeelters \ door verze-

kerde ert eenparige ondervinding van zo een zonderlin-

ge deugt bevonden, en daarom zo hoog ge-agt, dat

het byna doorgaans tegen zilver word opgewogen.

China heeft behalven de Mambotu en Rotangs een Züi-

jker-Riet, dat in meeft alle JLandfchappen waft, maar
1 . 'm
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tn zeer grote menigte in dat van Stichtten , alwaar
het ook de befte zuiker uitlevert. In Gmnea groeit

insgelijks een zoon van Zuiker -Riet, als mede in

Egypten , in Synen , op 't Eiland 'Cyfrut % en zelfs of»

zommige plaatzen van Frankrijk, daar het nogtans de
Winter koude nauwlijks kan verdragen.

'tKanariJche Zuiker - Riet ; dat gelijk reets aange- Het Zu!-*

merkt is, met 'tmeefte voordeel word geplant, waft, ker -Riöt

Zo in Zteriname , als elders in Amerik* ,, weeligft op jy
a

^
wee*

de vlakke Velden , alwaar de grond mullig en vetft jf vlakke
is , en beft bevogtigt. Daar men eene nieuwe wil Velden.
aanleggen, worden de BoiTchen, waar mede 't Land
uit de natuur -meed overal digt bezet is , in 't laaft

der Grote Droogte, gelijk gezegt is, eerft om verr
gehakt , en in brand gedoken , 't geen van eene dub
bele nuttigheid is , zo dat de grond door de vlam.
men gezuivert word van allerlei fchadelijk ongediert,
als dat 't verbrande Geboomt aan de grond tot meft
verftrekt. De grote Boom-ftammcn , die niet mede
verbrand zijn, worden voorts in ftukken gezaagt en
gehakt, om te zijner tijd onder de Ketels» waarin
men 'tzuiker-zap kookt, geftookt, te worden.
De grond verder gezui^rt en omgekeert , word Poting

verdeelt in voren, waar in men de Riet-Planten ge- ^er ^iet«r

durende den Kleinen Regen-Tijd zo poot , dat der
^ante8»

zeiver einden elkander raken , en de voren gevult
zijn. Die daar na met de zelve aarde worden aan-
gehoogt, meeft gedurende de Grote Droogte, op dat
de grote hitte de wortels der Zuiker-Rieten niet ver-
zenge. Elke kwaft der gepote Planten fchiet eene
Spruite met haar wortel. De Planting van 't Zuiker-
Riet en van de andere Vrugten gefchiet op deze
Kuft gewoonlijk , gelijk boven gemelt is, in den
Kleinen Regen-Tijd , wanneer de grond daar toe be-
kvvaamft is.

ï z Voorts
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Voorts groeit en tijd het Zuiker-Riet beft als het

matig bevogtigt blijft , en hoe groter de lidden der

Rieten zijn-, hoe overvloediger oogft de zelve belo-

ven. Dit Gewas heeft doorgaans byna een rond Jaar

van noden , eer het tot volkome rijpheid koomt.

Gemeenlijk fnijd men 't Zuiker-Riet , als het genoeg-

zaam rijp is , Jaarlijks af : Dog zomtijds laat men
't zelve een Jaar op 't Veld overftaan , tot dat het

nieuw Riet , , volwaiTen en rijp , te gelijk met het

oude word ge -oogft. Indien de Rieten langer , als

twejaar, ftaan , verliezenze hun zap en verdorren

allengs. De jonge Zuiker- Planten , in een goede

grond zorgvuldig aangekweekt, konnen, zo men ver-

zekert, tot veertig en meer Jaren goed blijven» Dof^

't Gewas daar van gaat zomtijds verloren door de gro-

te hitte en de langdurige droogte ,. die de Rieten

doen fterven. Als dit gebeurt, word het Gewas in 't

begin van den Kleinen Regen -Tijd in brand gefto*

ken , op dat de wortels weer konnen unipruiren.

De Zmker-Rieten verdikken ook wel als de Velden

door de Regenen en het ovexvloeijen der Water-Vlie-

ten te lang plas ftaan.

Daar-en-boven krielt het in Amerilz* onder de gan*.

fche Hete Hemel - Streek van twe zoorten van Mie-

ren, waar van de eene de Eurepeifche volkomen ge-

lijk rs y de andere driemaal z© groot en gevleugelt.

Dit Ongedierte doet dikwils zeer grote fchade aan 't

Zuiker-Riet en de andere Gewaflen en is , door 't

beknabbelen der wortels , veeltijds oorzaak dat de

Rieten fterven. Waarom het wenfchelijk was r .
dat

de Mier- Eters wat menigyuldiger waren , om eenige

mülioenen van dit Gewormte te verilinden , of dat

men een ander middel tegen deze algemene plaag kon

uit vinden. De Hete Landen worden evenwel Jaar-

lijks door de Pias-Regens en 't overlopen der Rivic-
>w

ren
*\
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ren, gelijk de Geweften van Europa door de Sneeuw»
van deze Mieren en andere fchadelijke Diertjes veel

gezuivert. Het Onkruid verftikt ook zomtijds de
Zuiker-Rieten , als men de grond niet eenige malen
wied , tot dat ze 't zelve zijn te boven gewaden*
\ Gerijpte Riet, tot den oogft gefchikt, word by de
grond afgefneden , en van bladeren ontbloot en in

bundels gebonden naar de Molens gevoert om uitge-

parft te worden.
'tGeftel dezer Zuiker-Molens beftaat doorgaans uit Yan dt

drie fware houte Aflèn , met dikke yzere banden S>lkeE"

beflagen , en boven en onder voorzien met yzere
Molens.-

Pinnen , waar mede ze , regt op en neder ftaande,

draijen in balken die ten dele ook met yxer zijn be-

flagen , en welker onderde op twe andere dwarze
balken ruft. Gelijk hier van te zien is in bygevoeg?>

«ie Plaat

:

A. 'tWoon-Huis van de Planten.

B. De Zuiker-Molen.
C. 'tStook-Huis.

D. 't Magazijn.
E. De Neger Huisjes^

Men Heeft nogtans ook Zuiker-Molens , die maar
uit twe fware op malkander leggende Rollen zijn za«

men gcftelt. Zo deze als de andere worden gemeen-
lijk met Raderen door de drijft van 't water der Vlie-

ten en Kreeken , waar aan de meefte leggen , om-
gedreven, 't Welk zomtijds,, zonder Raderen, alleen

door zes of agt fterke ÖÏFen of Peerden gefchiet.

Aan de Molens ftaan de Kook -Huizen, voorzien Koofe«

met vier, vijf, zes en zomtijds zeven Ketels om de Huizen*,

suiker te bereiden. 'tZuiker-Riet^ dat men wil uit

parflen, word van Gmneefche Slaven geftadig tuflehea

de Aflen of Rollen der Molens geftoken^ en dus zo>

I j geklemt
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geklemt en geplettert , dat al het zoete zap uit het

zelve geparft word. Dit vogt loopt in een onder-

gaande Bak, die nevens de Aflèn tuflehen dag en

nagt twe maal moeten gezuivert zijn. Uit deze Bak

vloeit het zuiker-zap door eene houte goot in de

groot fte van de kopere Ketels , om tot zuiker ge-

kookt te worden.

Welk zieden te gelijk met het uitparflen moet ge-

fchieden , om dat het gedagte zuiker-zap niet eenen
geen dag dag fcan duuren zonder zuur te worden, en maar twe
duuren. dagen ftaande zo fterk is , als de fcherpfte Edik,

waar voor het dan ook wei gebruikt word. De ge-,

pletterde en uitgeparfte Rieten worden zomtijds aan

de Varkens gegeven , die ze zeer gretig eeten , daar

van vet worde , en zulk een mals vlees bekomen ,

dat ze van vele boven Kapoenen worden geftelt , en

als eene gezonde fpijze zelfs aan ziekelijke Menfchen

gegeven. Andere werpen 'c gekneusde Riet op 'c

J_/and, en fteken het daar na in brand, om voor meffc

te dienen. Andere werpen 't onder de Zuiker-Ketels

tot voetzel der vuuren , die men dag en nagt onder

de zelve zo fterk flookt, dat men in een etmaal van

viiftien tot veertig voeders aan hout daar door ver-

teert worden , waar roe gehele Bollchen worden af-

ehakt.

De zui- De zuiker -moft zelfs word in de grootfte Ketel

veringe eerft met een zagt vuur gezoden en gereinigt van

fchuim, dat aan 't Vee tot fpijs en drank verftrekt, of

anders als onnut word weggeworpen. 'tGefchuimde

zap laat men ondertuflehen in de twede Ketel lopen,

Waar in het met een fterker gelocd gekookt word,

en na vereifch en weder gefchuimt. In deze Ketel

laat men op zekere tijden wat loog druppelen , ©m
't zuiker-vogt te zuiveren, 't Word van zommige uit

deze Ketel door een doek gezijgt ; dog van anderen

van het

Zuiker.
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nog eerft in een derde Ketel gezoden en gezuivert,
^t Schuim en de droeflem der twede en derde Ketel'
is voor de Slaven, die 'er , een weinig water by
doende , de fterke drank Garappa van maken. Voorts
vloeit het zuiker-zap uit de grote Ketel in de kleine,
waar in het verder word gekookt en fterk geroert'
tot dat het dik genoeg en bekwaam is , om in de
Vormen gedaan te worden. Onder het koken giet
de Zinker- Meefter in de kleine Ketels eenige drup*
pels van Olijf- Oty of een weinig Boter , om te be-
letten, dat het zap door het fterk vuur overlope en<
in brand gerake , om welke reden de koude loog.
ook in de grote Ketels gegoten word. Indien men
verkeerdelijk de Oly in de grote en Loog in de klei-
ne Ketels fprenkelde , zou het zuiker-zap bedorven
*ijn , en insgelijks zo 'er limoen- zap of eenig ander
Zuur in de Ketels wierd gedaan.
Het honing-zoete vogt, door koken op de verhaal-

de wijze gezuivert en verdikt tot een zyroop , word
met een lepel uit de Ketels gefchept en gegoten in
aarde Vormen , waar in men het verder roert tot dat
het zig genoegzaam gezet heeft. Deze Vormen , rond
en van boven naar onder fpits toelopende, en door-
boort, worden op hoine banken , waar in ronde ga-
ten zijn , gezet , en de gaten onder in de Vormen*
ge-opënt , om de zuiker zijne laafte zuivering te wre-

ven door het uiezyperen van den zyroop , die door
byzondere gootjes in een grote Bak vergadert word.
Om de zuiker witter te maken, word elke Vorm bo-
ven beftreken met grauwe lijm , dk men door wa-
ter wel bevogtigt.

De zuiker dus volkomen gelouterr word uit de om-
gekeerde Vormen gefchut, hebbende de gedaante van
grote broden, waar van men het fpitzeend, dat ee-
aigzins fwanagtig is» af-fnijd* Waar na ;het een en

te.

Drang
Garappa,

DeZtit-
kerin Ox«
hoofden

omverdef
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te ïuive- het ander in {tukken geklopt word , en in de zonn'

ren

heid.

naar vereifch gedroogt, en voorts in Oxhoofden ge-

daan , die men nog zeven of agt dagen op houte

traly- (tellingen laat (taan , op dat 't overige van de

zyroop geheel van de zuiker fcheide , hebbende elk

Oxhoofd van onder een opening waar door 't vogt

zypert in eene onderftaande Bak. De zuiker dus be-

reid gezuivert , word als de voornaamfte Koopman-
ffihap van de Zurinaamfche Plantagien , gelijk voren

gczegt is , Jaarlijks op de Rede van Paramaribo in

Schepen geladen en naar Europa overgebragt.

Zuike- De verfcheide goedheid der zuikeren , hangt ten

ren goed- dele af van de grond, waar op 't Riet, waar yan ze

gekomen zijn
,

gewallen is. Ten dele van de ken-

nis om de zelve wel te koken en te zuiveren. Dus
leveren de foodfihe Plantagien , die boven aan de
Rivier Zminame zijn aangelegt , en welker grond

zandig en fchraal is , deze leveren de witfte zuike-

ren uit.

Van de verplanting des Zuiker- Riet uit de Kana~

rien in Amerika fchrijft Bmz» dus : Als HijfanioU

en andere Eilanden ingenomen wierden, hebben ee-

nige Spanjaarts Zuiker-Rieten uit de Kanarifche Eilan*

den in Amerika gebragt en geplant. Confalvn* de Va-

lofo is de allereerfte geweeft , die voordeel en winft

met 't Zuiker- Riet gedaan heeft : want deze heeftop

zijne eige kollen Zuiker- Makers uit 't Eiland Palma

gehaalt, en aan den Vloed Nigna een Molen, om'c
Riet te malen , laten oprigten. Waar na vele ande-

re zijn voorbeelt gevolgt hebben.

Men heeft twederlei Zuiker-Molens. Want zom-
mige worden op den oever van een Vlietend water

opgerigt, en de Raderen daar door omgedreven, ge-

lijk die van de Water -Molens by ons ; en dit zoort

.<is wel 't gemakkelijkfte en voordeligfte en daarom
mceft

Verhaal

van Ben-
Zo.
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meeft in gebruyk. 't Twede flag word door Paar-

den of Oilèn, op de wijze der Oly-Molens en Ros-
Molens by ons r omgedraait.

Als 't Riet gemalen en wel uitgeparft is , word
*t uitgedrukte zap gezoden tot' dat het dik word. Daar

na doenze het by een in een Vorm , van de -gedaan-

te eens kegels , leggen 't daar henen eYi maken 'er

klompen van die 10. 15. of 20. Ponden wegen. Om
de zelve te zuiveren en wit te maken word 'er afch

op geftrooit.

Als de Zuiker gezuivert is, leggen ze de kegels uit

hare Vormen om te drogen op een daar toe gefchik-

te plaats ,
gelijkende na een ruime Schuur , die ,

zonder eenige togt gaten , rondom digt gefloten is,

en waar in ze een geftel van Planken , als een To-
neel, 7. of 8. voeten hoog op palen oprigten, waar

op de Zuiker-kegels met rijen worden gezet. Onder
dit Toneel leggen 'c allerdroogfte hout en (teken 't aan.

't Welk in deze beflote plaats weinig rook en vlam

gevende , en zig allenkskens gelijk kolen verterende

de Zuiker -kegels gans droog en hard maakt. Dus
handelt men 't Zuiker-Riet op de Kanarifche Eilanden.

De Franfchen , die met Lery in Brazyl waren , week-

ten toen tertijd 't Riet alleen in water , om zo de

Eoetigheid daar uit te trekken, of zogen 't zap met de

mond daar uit, dewijl haar de nootwendigheden om
't Riet te parflen en 't Zuiker te bereiden ontbraken.

Z. Lery in 13. H. van zjjne Hifi. van Brazyl.

De Hollanders reinigen de Zuiker op de volgende

wijze : 't Zuiker- Riet afgefneden en van zijne bla-

deren ontbloot word in kleine (lukken gefneden , waar

uit 't zap door een Pars gedrukt word. Deze Pars

beftaat uit twe op malkander leggende ronde Cylin-

ders , die van de Molen gedurig omgedreven worden.

Uit deze Pars loopt 't zap in een Ketel, word daar

K in

Bereidm-
ge van 't

Zuiker op
de Kana-
rifche Ei-

landen.

Reinigen
der Zui%
kervande
Hollan-
ders.
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in eerft mee water gemengt, daar na gezoden en ge-

fchaimt tot dat het genoegzaam uitgedampt, gegoten

word in aarde Vaten , boven breed en naar onder

fpits toelopende , waar in de Zaiker hard word als

zout. De gaten die in de.fpitzen van deze Vormen
zijn, worden eenige dagen gedopt tot dat 't zap regt

geronnen is , daar na worden ze ge -opent , op dat

>t grove en flijmige zap daar uit lekke, 't Breedfte de-

zer Vaten word met kley tot verfcheide malen toe

befmeert.

Na dit eerfte werk word de Zuiker om verdere

zuiverheid te bekomen op nieuws gezoden en ge-

fchuimt , daar op doende een loog van ongeblulte

kalk met 't wit van eyeren. Dan kookt en roert men
de zelve onophoudelijk tot dat de overige flijm ten

eenemaal daar af geichuimt is, 't Overlopen van dit

vogt word met 't inwerpen van een weinig Boter

belet.

De Zuiker dus gezoden word door een haire zeef

gezygt , en daar na weder zo lang gezoden tot dat

de loog geheel verteert is. Daar na wordze weder
in de bovengemelde aarde Vormen gedaan , worden-

de 't breede einde met zuiverder kley beitroken , en

deze droog zijnde word 'er weder andere over ge-

plakt. En dus zypert al Vflijmagtige voohs onder

door 't fpits uit.

De Water -Zuiker -Molens gaan met drie Raderen
kleiner en groter* De Portugefche Molens , die door

OfTen gedreven worden , hebben gene Raderen , dog
ïen om't zo we | deze als de andere drie dikke houte AfTen,

bieren
6
met dikke yzere platen beflagen , ook boven en onder

voorzien met yzere Pinnen , draijende in dwars bal-

ken , die ook met yzer zijn beflagen , waar door ze

worden omgedreven. De onderde balk word onder-

ftiit door twe andere dwars-balken. Nevens d' AfTen

Toeftel

van de
Portuge-

Zuiveren.
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is aan beide kanten een houte Tafel , waar op mcn_
de Rieten legt * die men tuflchen de Aflèn (leekt

om uitgeparft te worden. Aan de eene zijde ftaan

twe Mooren , by deze Tafel , die 't Zuiker-Riet
gedurig tuflchen d' Aflèn floten. Welke Rieten nu
uitgeparft aan de andere zijde van eenen anderen Moor
worden weggenomen, en door twe andere heen ge-

dragen en op eene byzondere plaats by een gehoopt.

Yder dag worden meer als 40. of jo. voeders uit-

geparft.

De eerfte Ketel waar in de Zuiker-moft geleid

word noemen de Portugezen Caldeira de Mear defcumos.

Deze word daar in by een zagt vier gezoden , met
een grote kopere lepel geroert en gefchuimt, tot dat

2e genoeg gereinigt is. Dit eerft afgefchepte fchuim ~
'tEerftc

Word of aan 't Vee gegeven of weg geworpen, 't Ge- fchuim

fchuimde zap laat men dan in de twede Ketel lopen,
^
at a%e*

Caldeira de Mear geheten , . waar in 't met een fter- ?
f

.

ker gloet gekookt word ; en na vereis geroert en ge- voor ^
fchuimt. Op zekere tijden laat men 'er een weinig Vee.

loog in druppelen (waar van boven gewag gemaakt
is) als 't eenige middel om de Zuiker te zuiveren.

Dit tot hier toe nogtans maar een dun zap is. Waar-
om ze in de derde Ketel, Caldeira de Coan genoemr,
gebragt word , en van daar door een doek gezygt.

't Schuim van de twede Ketel word in een byftaand 't Twede
Vat gedaan , en aan de Slaven gegeven , die 'er de voor de

drank Garapa van maken. Uit de derde word het in Slaven.

de vierde , en nog zomtijds in een vijfde Ketel ge-

goten , en gedurig met een grote kopere lepel omge-
roert , zomtijds ook met eenige druppelen koud wa-
ter verkoelt. Daar na word 't Zuiker- zap weer in

een ander Vat gedaan , en hier uit laat men 't door
een zyg-doek in een ander vars Vat lopen. Uit dit

Weer in een grote Ketel genoemt Tacha de Recever %

K z uit

ïr.r: f
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uit deze in een ander Tacha de CozSr , en hier uit

in -de laafte Tacha de Bater /geheten , wordende alzo

te deeg gekookt en geroer t ,
' en dan genoëmt Agra

de Tach.ts , dat als de Zuiker zelf is , en waar uit

't befte Garapa gemaakt word.

*t Zuiker- Als 't gedagte zuiker -zap eindelijk genoeg gekookt
*ap op de

js> worci
'
C i n een Koel-ketel gedaan, waar in men'c

een weinig koud laat worden ; en als dan bekwaam
om in de Vormen gegoten te worden. Onder 't ko-

ken in de kleine Ketels, giet de Keuken - Meefter 9

die de Portugezen Maeftre da Sncar noemen, eenige

druppelen Olijf Olie in 't ziedend zuiker-zap , op dat

het doorat fterk vuur, dat onder de Ketels geitookt

word , nier in brand rake , tmaar een weinig daar

door verkoelt worde. En oni deze oorzaak fprengt

hy ook eenige druppelen loog in de grote Ketelen,

als gemelt is. Maar indien hy verkeerdelijk de Oly
in de grote en de loog in de kleine Ketels fprenkel-

de , zou 't zap niet alleen niet ^gereinigt worden ,

maar gans onbekwaam zijn om zuiker daar van te

maken.
En vor- Dit zap nu de dikte van zyroop hebbende word

ders in met een lepel in aarde Vormen gegoten, en gedurig

met een houte fpaan geroert op dat 't zig zette en

behoorlijk beftalle , wordende de Vormen voort vol

gedaan. Dus word 't koud nu tegelijk hard in de

Vormen , die daar na in 't Huis of Hut der reini-

ging , Cafa de Purgaa , gebragt , en op houte ban-

ken in ronde gaten gezet worden. Dan word "'t gat

onder in de Vorm ge - opent , om de zuiker voor 't

laaft te zuiveren, door uitdrupping van 't (wart agtig

zap, of den zyroop , die door byzondere grootjes in

een grote Bak vergadert word. Tot bevordering van

deze laafte zuivering word elke Vorm boven gedekt-

met een dekzel van grauwe lijm door koud water be-

v°gtigt 9 ,
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vogtigt , zonder welk de zuiker niet wit te maken
is. In eenen dag vult men dus van 20 tot 70. Vor,-

men, na dat de Werkluy veel in getal zijn.

De zuiker dus volkomen geloutert , word ze uit De Zui-
omgekeerde Vormen gefchut , en als witte klompen ker nu

of broden gedragen op eene grote houte Tafel, daar Wl*t pijnde

2e in (lukken geklopt, in de zon gedroogt , en dan
w

f ^
e

in houte kiften geftampt word. 't Spitze end der zui- gf^g
*"_

ker -broden , dat eenigzins fwart agtig is, word 'er daan.

eerft afgefneden eerze gebroken en gedroogt worden.
De volle kiften worden met een dekzel toegefpijkert

:

Elke brood weegt van 30. tot 42. Ponden. In yder
kift gaan 20. of 3.0. arroben zuiker , zijnde een ar-

robe 32. PortHgtfche of 30. Hollandjche Ponden.
De oven daar 't vuur, om de zuiker te koken,

word in gedaan, is zeer groot, heeft gemeenlijk vier

deuren ; door welke 't hout daar in word geworpen.
Van dit hout heeft men een grote menigte van no-
den , naardien dit ftoken nagt en dag moet duuren
zo de Molen gaat. F. Markgr. Hifi. Plant. L. 1.

C. 16.

In Gninea wafTen ook Zuiker-Rieten 7. a 8. voeten Zuiker-
hoog , hebbende een zeer zoet merg , en bladeren Riet op

die omtrent twe ellen lang zijn , dog fmaller , maar Gu,ne*

van de zelve kleur, als die van'c Amerikaanfche Riet , y
an7' a

de blocy verfpreid zig wijd uit. De wortel van dit hoog/
Cmneejch Riet is wat zoeter en niet zo houragtig als 't

ander , brengende zomtijds uitfpruitzels voort , die

daarna afgefneden en weder geplant worden, 't Zou
twe Zomers van noden hebben eer het tot volkome
rijpheid komt.

By Alkair in
.
Egypten en fn Arahien waft ook zui- Alkair en

ker in een geringe en lage plant, en word daar bin- Arabien.

nen door de zonne hard gemaakt , als kriftal.

In Syrten by Tripoli vind men ook Zuiker-Rieten , In Syrïeni

K 3 die.
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die beneden digt aan de wortel 't kragtigfte en befte

zap hebbende , wordende van de Inwoners met lult

geknauwt. Die eerll de lange bladeren daar af dro-

pen , en 't bovende en kragteioze deel van 't Riet af-

gefneden wegwerpen, houdende alleen 't zappige end

over , dat byna een el lang is. Veeltijds dragen ze

een dezer Rieten op de ftraat inde hand, fnijden'er

gedurig (tukjes af, die ze fchillen en waar van ze

'tbinnenfte eeten , dat, ais een klompje welgekookte

zuiker , tuflchen de tanden murruw word en fmelt.

't Zuiker -Riet. walt hier niet van zaad of wortelen,

maar van zijne eige (lukken , die twe of drie gele-

deren lang , worden ingelegt , met doorboring van

tamelijke grote gaantjes tuflchen de knorven , om te

eerder voort te fpruiten.- Als ze dan uitichieten

Wall uit yder lid een Riet.

Op 't Eiland Cyprus word ook diergelijk Zuiker-

Riet byna op de zelve wijze geplant , wallende tot

de hoogte van een Man.

De Zuiker -Candy zou volgens de mening van

"Barl'èm van een verdorven woord der latere Grieken

KütiTov, om. dat ze kantig en hoekig is.

Zuiker ^e zuiker waar Van- de Oude , als Galemts , Dio-

waar van fcorides , Plinias en andere melden , is een geheel an-

de Ouden der Gewas als 't Wejl-Indifch Zuiker-Riet. Want de
gemelt zuiker der Ouden' was in 't Riet zelfs geronnen en

hard geworden , daar de hedendaagze maar een vlie-

tend zap is , dat uit 't Riet geparft , daar na over'c

vuur zijne hardigheid eerli bekoomt.

De zuiker der Ouden moeit men met de tanden 'm

(lukken breken, gelijk 't zout, daar de onze van zelfs

in de mond fmelt. De andere was verfrillende en de

dorft eenigzins temperende, ook dienllig voor de In-

gewanden ge-agt : Deze daar -en -tegen is van eene

regt tegenftrijdige hoedanigheid.
In

't Eiland

Syprus.

hebben.

Des ïelfs

hardig-

heid.
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In Arabien en vele Ooft-Indifchc Eilanden vind men Zoet zap

1

in zeker Riet een zap , waar voor de honig zelfs als honig.
in zoetigheid fwigt.

Op Ceylon waft een zeker flag van Bomen, daar Hakra ïs-

Hakra geheten , hebbende zeer grote bladeren , en een Boom
voortbrengende de zó genaamde fwarte zuiker, waar- °P '* Ei'

om ze ook van de Hollanders zuiker- bomen genoemt l

and Gey*

worden. •

on'

Men verhaalt dat op deze Bomen zeer grote Ap-
pelen waflên, van buiten kaftanje- bruin van binnen
geel. De baften afgefchilt zijnde worden wegge-
worpen , waar na men een grote witte kern vind ,
die hard , van eene zonderlinge zoetigheid en zeer
goed om t'eeten is.

Van de zuiker der Ouden gewaagt PHnitu in-zijn WatPhV
Elfde B. 't W* H. met deze woorden : Arabien draagt nius van
ook zuiker , maar Indien veel beter. De zuiker nu de Zuiker
is een honig, welke zig in Riet heeft verzamelt, zo fchriJft.

wit als gom, ligt verbrekelijk , in grote als een der
grootfte hazei-noten, en dient maar alleen tot artzeny.

Galenm L. 7. de Simpl. Med : Saechar of zuiker Galenus'
Welke uit indien en 't vrugtbaar Arabien herwaarts
word gevoert, waft, gelijk men zegt, in de Rieten
t'zamen , en 't zelve is een zoort van honig , wel
niet zo zoet als de onze , maar van gelijke kragtcn
(te weten in de Genees-konft).
Waar uit Salmafim befluit , dat wijl 't zap Saechar Befluiï

~©f Tabaxyr zo veel zoetigheid niet heeft als de honig, van Sal>~

't zelve niet gehouden kan worden voor de zuiker ma&^
der Ouden. Dog dit befluit is smet regtzinnig, want
dat de Ouden de zuiker een flag van honig noemden
moet in een breden zin en als by gelijkenis verftaan
worden. Men verzekert daar-en-boven dat 't zap van't
Ooft.-Indifch'Zuiker Riet , nog vars zijnde , veel zoe-
ter is 9 als wanneer het oud is 9. en na andere ge-

wcto

wm\
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weften verzonden word ; 20 dat het daarom der Ou-
den zuiker wel kan zijn. Zie Pifo Mantijf. Aromat*

Ind. Cap. 10. & -ti.

Zuiker- 't Ander kleiner Zuiker-Riet wad zo wel in Chin*

Riet van als in Ooft-Indi'én , en beft by Poelen en Moeraflen.

é.ay.voe- £)e bladeren zijn als 't gemeen Riet in Europa , en
Ian£ zeer fcherp fnijdende. 't Is gemeenlijk zes a zeven

voeten lang , twe duimen dik en overal vol gelede-

ren , een grote hand breed van elkander ftaande.

Boven aan den top ziet men een gehelen bos blade-

ren. Inwendig is 't vol van een wit zappig merg

;

waar uit zoete zuiker word geparft.

't Amerikaanfibe Zuiker-Riet en byzonderlijk \Bra-_

uiliaanfche , waft 7. of 8. voeten hoog, en eenen goe-

den duim dik. Is van èene fpons - agtigen aard , en

van binnen vol wit en zoet merg. De bladeren zijn

duim % - e^en lanB; De bloezem heeft lang-agtigc haren.

De wortel is lieflijk (van geur) en niet zeer hout-

agtig , brengende eenige uitfpruitzels voort, die daar

na iot nieuw Zuiker-Riet opwaflèn. De Portugezen

hebben 't derwaarts uit de Kanarifche Eilanden gebragt

,

wordende voor heen maar een wild Zuiker-Riet in

Brazyl gevonden. Z. Pifo de Fac. SimpL L. 4. C. 1.

't Oofi-Indifihe Sacar of Tabaxir Gewas is op verre

na zo goed niet als 't Braz.iliaan(cbe Riet, 't welk de

Brazilianen Viba noemen. Hoe groter de gelederen

vallen hoe rijker de oogft is; en hoe kofter men die

vind i hoe minder voordeel ze geven, 't Riet tiere

beft en weelderigft op lage en vette Landen, die zo

van de overvloeijende Rivieren , als van de Regen
mildelijk bevogtigt worden , en daar door bevrijd

zijn van de Mieren en ander fchadelijk ongediert: ge-

lijk breder gezegt is.

Van de Planting en verders behandeling van 't Zui-

ker-Riet, zie Pifi.

Om

dik.

Sacar of
Tabaxir

Gewas.
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Om nu nog iets te melden van 't geftcl der Wo-
rainge van een Planter ; de zelve vertoont zig in 't aan-

zien als een rijke Huismans geftel , of een vermake-

lijke Heeren Hof-Stede : Voor de Huizinge van de
Plantagies heeft men gemeenlijk een Wandeling, be-

plant met Oranje en Zines-Appel-Bomen j te weten,
van beide zoorten zuur en zoete ; benefTens de weel-

derige dragende Lemmetjes , of om wel te verftaan

kleine zuure Limoenen, met meerder Keuken en lek-

kere tandige Vrugten : Hoe wel in voordele om te

vergenoegen , alle andere heerlijke Woninge en Hok
Steden te bovengaat, ten meenigfte na de zittuatievan't

JLandfchap, zijnde de zelve in korte Jaren reeds aan-

gegroeit , ten getalle van twe hondert , alle dwars
leggende met de Huizen voor de Rivier. De mcefi:

voortegenswoordig voorzien van goede Woon-Huizen

,

alle van hout gemaakt , daar van eenige met Zingels

van hout, in forma van Leijen, en andere met gro-

te Bladeren , die men Tas noemt , gedekt , welkers
boven endige (lallen gevlogten en over een Lat ge-

ilrengeld , geeft een zeer net en zierlijk Dak van bin-

nen j maar nieuws opgelegt zijnde , van buiten ecu
wild en vreemd gezigt , zo lang als dit raaOendc
wild-blad niet beregent is , als dan plat op malkan-
deren in een egaliteit perflende , gelijk een gelegt

Riet-dak.

Binnen in de Huizinge zijn gemeenlijk 2. 3. i 4.
Kamers , op het meefte , alle gelijk Vloers , onder
een verdiepinge , zonder middel-fchot of Boven-ka-
mers , nog Zoldering , maar van de grond tot het

Dak de hoogte ; eenige zeer fraai , zonder ontzien van
koften van Cederen en Wanen - hout gemaakt , met
welke hout het Huis berookt, verdrijft de fchadelijk

Adder-Dieren en Huis-Slangen.

Naaft aan de Woninge, ter eener zijde, ziet men
L ge-

Van de
Huizinge
van bin-

nen.

Zuiker*
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Goede
meninge
die de Hr
van,Som
melsdijk

gemeenlijk de Zuiker-Molen , in maakzel als een Ros-
M )len , maar mee drie Raders en Stenders ; voorts

aan 't Molen-werk vind men 'tZuiker , Kook-Huis,
Koel -bakken en Vaten , met het toebehorende Ge-
reed fchap.

De Swartc Slaven of Negers hare Huisjes en Wo-
ninge zijn van gefpleten hout , in forma als Latten

of dunne Pallizaden geklooft , op de dikte van een

Spar , in plaats van Planken omheimt , en alles mee
voorgaande gemelde T^j.bladerea gedekt , (taande ge-

meenlijk met een halve Maan aan de zijde van de

Planters Woon-Huis, of daar agter; groot zijnde 20.

30. a 40. voeten in 't vierkant, makende gemeenlijk

t'zamen het viguur van een klein Dorpje r In elk

Huisje zijn zomtijds zes tot agt apparte Cellekens of
Kamertjes , hebbende daar in twe a drie Huisgezin-

nen wonen i zy gebruiken zeer weinig en byna geen

Hang- matten, om in plaats van Bedden daar in te

flapen ; gelijk de Indianen alleene maar hebben tot

hare Ruft-plaats een harde Cederen Plank voor haar

naakte Lighaam , leggende by wijlen met hare kool

fwarte rugge op een zagte Mey - Bloem of zoekt een

Merinne.

Agter het voorfz. Woon-Huis ; nerfens het andere

Werk, ziet men het vrugt- dragende beplante Land
met Zuiker-Riet, en des zelfs uitgeftrektheid van

een ruim Land-gezigt en eenzame Wilderniflèn, dat

de zorgvuldige Meefters op goede gewaflèn doet ho-

pen , als de tijd des oogft zal gekomen zijn om de

zegen in hare Schuure te doen ftremmen, en van zijn

eerfte eigen zelfs hoedanigheden te veranderen.

Zo als mijn ooge fpeeld op de ziuuatie van 't Land
in zig zelfs en de Plantagien , kan men genoegzaam

zien , de grote zugt die de Edele Heer van Sommels*

dijk^ in een goede meninge voor de welftant en ook
tot

«tfrawjav^rmvwiiiiv^i
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tot een volkomen vermaak voor de Colome heeft ge-

had , om het fpoedig te brengen in een welgefchik-

te order , ten voordele van hem zelfs en de nieuws
in komende Ingezetene ; zo dat mogelijk die dienft

hem tot zijn vroeg eindige dood gebragt heeft , dan

hy alle tekens heeft gegeven van deze Plaats , tot ge-

noeg voldoenende Ordonnantie, te zullen aanleggen^

gelijk de beginzelen daar nu nog voor hem van ge*

tuigen.

De Eigenaars der Plantagien , alle aan de Rivieren

en Kreeken aangeleid , kunnen rijkelijk van de zel-

ve beftaan , voornamentlijk als in ftaat zijn om ge-

melde Plantenen met kragt van middelen genoegzaam
voort te zetten. Want 't Land dat aan de Planters,

zonder iets daar voor te betalen, word uitgedeelt,

geeft niet alleen de Hooft-zomme tot des zelfs beplan-

ting wederom, maar brengt boven dien in korte Jaren

aeer aanmerkelijke fchatten tot overwinft op , waar
van men genoeg levendige voorbeelden heeft , aan

Luiden die zelve niet veel gehad hebben , en alles

voornamentlijk hebben moeten aanleggen en begin-

nen , met het behulpzaam Credijt dat de Edele Maat-
fchappy de nieuwe Planters verleent; hoe ze in wei-

nige Jaren uit de opgeleide fchuld geraakt zijn , en
een vrije rijke ftaat bezitten, 't Geen genoegzaam

bekent is aan die gene , die deze Col ome bevaren :

Maar die zelfs geheel zonder vermogen , met klei-

nen Credijt van byzondere Koopluiden en met maar
weinige Penningen een Plantagie willen aanleggen

,'

hebben lange Jaren werk om de zelve in ftaat te

brengen. De Kooplieden willen hare gelderen met
geen voordeliger vertrouwen opfehieten j op dat ze

haar eigen in Holland te beter kunnen bewaren , wor-

dende daar door zodanig een Planter t'elkens de zc-

nuwe zijner magt benomen, mifleade het gene waar

L z> door

heeft ge-

had om de
Colonie
in goede
ftaat te

brengen»

Grote
middelen
die de
Plantagi-

en kun-
nen op-
brengen
indien ze
met mag*
werden
voortge*

zet.
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door hy te eerder zig zoude konnen bevorderen tot

een goede (bat , waar door die Meefters byna nooit

konnen uit de fchulde geraken , en door toevallige

ongelukken van verloop en verfterfte van Negers of

Arbeidende Slaven, ter oorzaak dikmaals door kwade

Regeringe der Meefters of bare Directeurs zodanige

fchade en ruwijne opleggen j bezonder als de voor-

ïorge tot de Koft- grond voor de Negers niet word

genomen, als hier na verder zal blijken.

Koften Een Plantagie aan te leggen word , by exempel y al-

die tot een dus gerekent
Plantagie

50. Slaven , zo Mans als Vrouwen , a ij'o. Gh
't (luk , bedraagt 1 1500 o o

4. Paarden en 4. Oilèn tot het

beefte werk 1600 o o

Voor Woon-Huis, Molen-ftel en,

Koe-Huis 600© o o

Voor extra Onkoften in 't Tinv
meren en Koft -gelde, als

eenige Plantagie Gereet-

fchappen 3000 ° °

Bedraagt t'zamen, 23100 o o

Zo kan op die maniere een Zuiker- Plantagie aan-

gelegt worden , daar van de Meefter in de tijd van

18. a 20. Maanden zijn uitgefchot.cn Gelde wederom

voor zig vind , dan na de menigte der Negers vind

men ook de kwanteteit van de beplante grond. Nu
werden deze Plantagien in een kleine beginzel on-

dernomen , als met 6. 8. of 10. Slaven, dat veel

tijd weg neemt eer men 't in die ftaat kan hebben,

gevolglük eer de Revenuen in komen. Deze werden

gemeenlijk KohVPlantagien genoemt, en beftaan door

het
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Planten van Tyer, Jammes en Petattes , die ze aan de
Zuiker- Planters, wanneer haar iets ontbreekt, ofte
Paramaribo verkopen , zijnde meeft Koft voor hare

Slaven.

De Bewoonders van de Plantagien zijn Europianen '• &e Be*

uit verfchcide Natiën betraande; de Eigenaar, als die
dienden

op een Plantagie woond, word een Planter genoemt,
p[antagfo

maar als deze geen zin daar meer toe heeft om op
de zelve te wonen, zo gaat hy in Paramaribo of in 't

Vaderland zijn verblijf nemen , en Helt een Opzig-
ter over 't zelve , die het Plantagie leven wel ver-

Haat , welke men Directeur noemt , op deze moet
hy alles laten Haan : Maar die wat gemakkelijk val-

len nemen wel een Directeur by haar ; de mindere
bedienden zijn een Boek- houder, een Wond- heler en
een blanke met een fwarte Neger Officier ; maar deze

order werd altijd niet gehouden , zomtijds hebben ze

maar een Boek- houder , en een blanke en fwarte

Neger Officier , ook wel dat de Directeur met een
Boek -houder is , en tot zijn gezelfchap een blanke

heeft , de blanke Neger Officier is zomtijds ook wel
Boek-houder Dir zijn nu de Huis-bedienden na dat

de Plantagien groot of klein is , of na dat de Eige-

naar het verftaat ; daar zijn 'er op zommige Planta-

gien mede een blanke Molen -maker en Huis -Tim-
merman , dog het werd beide van een verrigt ; nog
is 'er een blanke Kuiper of fwarte die 't geleert heeft,

tot het voltallig maken der bedienden.

Het bewint van de Boek-houder is, dat hy al het perken
gene op en af gaat van de Plantagie aantekent, Brie- Jaar "geld

ven te fchrijven, en als 'er Zuiker geftookt werd zijn j?"
^
en

nagt-wake op zijn beurt waarneemt , om toe te zien^ c oa~

dat de Slaven wel werken; zijn Jaar -geld is twe of
derde half hondert Guldens , Zminaams geld.

De Wond-heler moet al de blanke en fwarte, die Van <&
L i op

MÜPN1SIM
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Wondhe-
ler ofChi-

rurgijn.

Blanke
NegerOf-
ficier.

Molen-
maker.

Kuiper.

Swarte
NegerOf-
fcier zijn

werk.

op de Plantagie zijn
,

genezen , zo hy een fchikke-

lijke Meefter heeft, als dan kan hy wel buiten kans-

jes maken , om de gebrekkelijke op de naaft gelege-

ne Plantagien te genezen , mits dat hy ook de nagt-

wake op zijn beurt waarneemt; zijn Jaar- geld is hon-
dert vijftig of twe hondert Guldens Zurinaams.

Een blanke Neger Officier moet dagelijks twemaal
na 't Veld gaan , om te zien wat de Slaven aangevan-
gen en uitgeregt hebben, om 'er zijn Meefter kont-
ichap van te geven ,• die verrigt hy 's morgens en
's avonds , dewijl het over dag te heet is, hy neemt
•de -aagt -wake mede waar; 't Jaar -geld van deze is

tagtig , negentig of hondert Guldens Zurinaams.

De Molen -maker krijgt 's Jaarlijks derde half of
drie hondert Guldens , en moet bywijlen voor zijn

Meefter, als hy niet te doen heeft, op andere Plan-
tagien gaan werken : Daar zijn 'er wel die 'sMaands
30. a 40 Guldens krijgen voor een Jaar a drie, dog
dan is

r

cr wat veel te doen , en moeten zomtijds een
nieuwe Molen of Huis maken.
Twe hondert Guldens 's Jaars krijgt een Kuiper

,

als 'er geen Swarte is.

De fwarte Neger Officier moet de gehele dag in 't

Veld zijn , en ziet nauwkeurig toe of het Volk al

werkt , 's avonds doet hy van alles kontfehap aan zijn

Meefter, legt 'et mede met hem over wat 's anderen-
daags dient verrigt te zijn; zo de Slaven het verkor-
ven hebben , ftraft hy ze in 't bywezen van zijn

Meefter , en na dat ze geftraft zijn , moeten ze de
zelve bedanken.

De Planter of Directeur die over de gehele Plan-

tagie Meefter is, moet op alles nauw agt geven, de
Slaven niet al te wreed, ook niet al te zagt, behan-
delen , want als ze te wreed behandelt worden zo lo-

pen ze -uit mismoedigheid weg, en als ze te zagt be-

handelt

wriwmw *rmv**M
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fiandelt worden dan lopen ze uit baldadigheid weg*
daarom diende men eer ft yder Slaaf zijn aard wel
ter degen te leren kennen. Een Directeur zijn Jaar- Jaar-geld

geld is zeven, agt, negen, tien, tot vijfden hondert vandeDi-

Guldens. tcdmv.

Op de Pkntagien werd een goede Tafel gehou-
den , zo dat de

I
Menfchen hier gemakkelijk konneiï

leven , zomtijds haar Naburen eens aan te fpreken

,

brengende haar tijd zo al Gaftererende door , wan-
neer ze redelijk gezond zijn.

Deze vcrmaaklijke Plantagien verftrooid , aan de
Rivieren leggende , en wel afgezoridert van de on-
bendige Wereld , voor die genugte neemt om zig te
voeden met de natuurlijke dingen in veel verande-
linge te befchouwen, als of hy herfchept in een an-
dere Wereld geworpen was , voed zijne ziele in dit

20 grote genoegen , als hy met die bedaartheid gaat
nederzitten , dat andere Wereld-delen zo veel bezon»
dere eigenfchappen befwangeren, daar door zy mede
deelzaam worden by andere Volkeren. Dog iemant
van een gezclfchap levende aard zijade , om by vele
Menfchen om te gaan , door een flaafze gewoonte
daar hy zig zelven aan overgegeven heeft , en voor
die Vrind ziek zijn, hangende aan Nigt en Neefjes,
de zulke komt het in 't eeriïe vreemd te voren , hem
toe (chijnende wel een* Heremitagie of Kluizenaars
Woning , zijnde van rondom met grote Boilchagien
en WildcrniiTen omzingeld en ingefloten , vindende
geen ander gezelfchap , dagelijks in ommegang , als

daar hy door wet der Kerk aan gehuwelijkt is , en
de verdere aankleve van dien; blijvende by de zelve

vreze , begeerte en droefheid als de blijdfehap ver-

bannen zijnde. Daar die Menfch 9 . ziende na den.
Hemel , haren Oorlprong te rugge r hem een ver-

eisfte genoegdoeninge kan geven om zig te leren ken*

mm ;
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nen , in verlochinge zijn zelfs , als maar zijnde cenc

Pellegrim dezer Wereld ; zijnde geduld de regte zui-

len van alle ongevallen en befwaarniflèn , fchuilendc

dog hier de koele Dalen van Hermus , bedekkende
het hoofd met een breede fchaduwe van Takken.
De dagelijkze ommegang der Chriftenen , en wel

bezonder die der Vrouwen , blijkt hier vry wat ge-

makkelijk te zijn, zullende het byna tegens de pligt,

en eere der zorgvuldige Huis-houwfter Marta hare

bezigheden , rekenen , hare handen ergens aan te

Haan om iets zelfs te doen , haar in deze wonder-
baarlijk fchikkende , na een overvloedig gemak en

ontzaggelijke bevelen , dat haar met dit luy en lek-

kere Land als aan geërft word, fchreuwende om ha-

re ged-nftige Huis-Slaven, die dan de name voeren

van r ^-j Thee, Chocolade, en vele andere fnaak-

ze opgeraapte namen , al eer zy , na de yver zugti-

ge Europinanfche wijze , haar met een dit of datje

zullen bezighouden ; zo dat ik tot een glorije van die

ziel verheugend geflagte genootzaakt ben te zeggen

,

dat een Planters en ingevolge een Directeurs Vrouw,
het in alle dingen veel beter heeft (als over een ko-

mende met hare eigen zelfs hoogmoedige gedagtcn,

daar deze liefkozende harten dog mede bedwelmt zijn)

als eenige voorname Vrouwen in andere Plaatzen :

Dog moet ik , overtuigt zijnde , tot haar ontfchuld

hier by doen , dat het fchijnt zig toe te dragen een

fchande te zijn, ten opzigt der Slaven, als een Chri-

ftens Vrouw hier eenig werk doet , na welkers voor-

delig gemak de zelve haar ook wel fchikken kon-

nen , voedende hier door de ellendige begeerte om
luy te leven ; en 't fchijnt dat de Slaven zelfs voor

de arbeidzame Chriftenen zo geen agtinge hebben,

door dien de waardigheid van haar pligt tot de blan-

ke zig zeer verre ftrekt, zo dat men ter eere van de

Euro»
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Etir9pUanfche zeggen kan het een Aards Paradijs voor

de zelve zou zijn , wijl men die al te maal van een

goede geftalte vind , in een welluftig levendig hu-

meur, om dat die niet veel de hitte des Lugts, nog-

te de overvloed van fterke Drank zig onderwerpen,

haar doorgaans vernoegende met een Kopje voetzamc

Chocolade, Coffy en de Thee, neffens eenige kleine

ververflïnge van goede en nutbare aangename Vrug-

ten ; zijnde dit Klimaat des Lands dienftbaar aan de-

ze zinspelende dwingelandige pijn Wigjes , als daar

in gekoeftert wordende , tot «en welgevallig teder

vergenoegen des natuurs en menfchelijke leven.

Onder alle Plantagien is wel die de voornaamfte van Welke

de Zufter der Edele Heer van Sommelsdijk^
%

zijnde de voor -

de hoogfte aan de Rivier Ztirinamc opwaarts gelegen :
naamfte

Zy heeft voor dezen de Woon-plaats geweeft van ze. £
lanta8lc

kcre Labbadiften , die uit Holland , Friejland en ande-

re Plaatzcn daar na toe getrokken zijn, met oogmerk

om hier een beter leven te leiden tot bevorderinge

der Zaligheid , en leefden met malkanderen in ge-

meenfehap der Goederen. Maar alzo in zulke geval-

len de zinlijkheden der Menfchen met malkanderen

niet over-een-komen, zo heeft dit ook geen ftand ge-

houden, en is deze verzameling met onderlinge goed-

vindinge wederom gefcheiden , zommige zijn na het

Vaderland getrokken, andere hier en daar in 't Land
gebleven.

M VI. HOOFT-
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jfard- , Natuur en Eigenfchapptn der Swarte

SlaVen , des ^elfs , Geboorte Plaateen en

yerdere over Voeringe am de Jmenkaanfche

Ruften y en^.

I

er ik verder gewag maak , tot de Befchrij-
vinge der Swarre Slaven en Slavinnen,
zo Zal ik eerft handelen van des zelfs Va-
derland daar zy van daan gehaaid werden *

met tfe •overvoeririge na de' andere Kullen,
, en voorts eenige gefchiedenillèn f deze Volkeren be-

treffende, aantekenen.

tJitwat Het Vaderland van deze Svvartë Slaven is de Zuid-

Land de weftlijke en Weftlijke Küft vm Afrika \ .hetende het
Swarte Grote Negerland", 'de -Kullen zijn Gmncfche , Cohaofche
Slavenl af- en Angolafche s hier hebbenze haar Steden, Dorpen
*£™ en K-oninglijke Lz\ïd Regeringen, de Stad Benua m 't

Rijk van Benin is wel vijf mijlen groot. De Edele
Heeren Bewindhebberen van de Weft - Indifche Com-
pagnie hebben alhier , over de Guinefche Kuft , de
zouverine bezittinge ; 't Fort d' Elmina is de Hooft-
plaats alwaar de Gouverneur Generaal zijn verblijf

heeft , en voert ook gezag over de Gouverneur van
Curacao , leggende omtrent hondert mijlen beweften
Zuriname , tegen over de vafte Kuft die de Spanjaar-

den 'm bezitting hebben : Vorders handelt de Maat-
fchappy ook Slaven op de Kuften van Conga en An-
gola , die de Portugezen in bezitting hebben , op de
zelve mogen alle Natiën van Europa vry handelen,
maar niet op de Guinefche,

Tc
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Te onregt wanen vele , die menen , dat hier de

Ouders hun Kinderen, de Mannen haar Vrouwen,
of den eenen Broeder den ander verkoopt. De ge-

ne, welke van dusdanige gedagten zijn, bedriegen

haar zelfs ; want. dit nooit en gebeurt dan uit

nootzakelijkheid , en om deze of gene misdaad ; dog

de racefte Slaven , die na andere Kullen werden ge-

bragt , zijn Menfchen die in. den Oorlog zijn gevan-

gen , en die door de Overwinnaars , als hun Buit

zijnde * werden verkogt.

De Slaven werden van de voorfz. Kuften, ten ge»

talie van 400. a 500. , in gefcheept , en na Amerikp'

in deze Colonie Zminame^ als mede Curacao-^ aldaar.

ten dienftc van de Planters en alle verdere Ingezete-

ne , by paren publijk verkogt , gemeenlijk Man en

Vrouwlijk geflagte t'zamen intgeveüt , daar zy oojc,

gelijk een Creatuur , eerft
.
gemonftert worden , en

draven voor uw heen en we^er ,' fpreidende de. ar*.

men van malkanderen, de beenen ook op alle manie-

ren bewegende, en eindelijk de mond open doen of

haar ook iets mogte fehelenj zo aan Man als Vrouw,

Jong- en Oud , tot aan de gaven van Adam en Eva
toe,, word. opzigt genomen, In mïddeler tijd van de

Reis zo Worden ook, wel vele ziek, en heoben, als

zy in de Schepen geladen worden -

3 het eene, of ander

Venus-kwaad; onder. /de leden % ,de zelve worden,. Ma*
linkerss genoemr. , -worde.nde |

voor veel
;

minder prijs,

als de gezonde, verkogt; .d^ar door men ook een goed

voordeel behaalt , als men zo gelukkig is dat zy her-

ftelt zijnde wederom op komen; hebbende- daar dan

eenige goede" Spijze van de Meefter , en thans be-

kwame Geneesmiddelen van een Po&or. , daar het

dan zonder gemengeling van 't eene voor 't andere op

heen loopt. Verkogt zijnde j zo wordrde naam, van de

Meefter , haar in twe en- drie Merk-letteien , ;
op de

M 2 Borft

Overvoe*
ringe en
verkopin-

ge van de
Slaven,

im&Êm&Ëiw&MmtsGma
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Borft gebrand , na dat de plaats al vorens met een
weinig Boom-Olie beftreken;is, zijnde het zelve van
zilver of koper daar toe gemaakt , gefcbiedende dat
t' elke malen als zy een ander Meefter bekomen

p
werdende de vorige namen , als te veel zijnde , uif-

gefwore.

Zelfs worden de kleine Kinderen van het zoete lor
des harer levens Ouderen verfteken , als die van de
Moeders borft afgerukt worden ; als een ongelukkig
Ner haar verfpiede, door die gene, dewelke haar val-
fchelijk zonder lotinge en zonder Regter hier toe ver»
leid, verdag vaardende den groten hoop der Swarte r
en neemt kennis van handel en wandel, als bedruk-
te die haar leven moede , hare zielen verruikefozen *
ziende eerft haar noot-lot der Infcheping en het zee-
water , {willende liever zuure armoede en fware ar.
beid in haar geboorte plaats uitftaan , als tegen* ha-
ren wil hunne Kullen en Lancf verlaten.

Rederrert Deze Natie houden haar meeften tijd wel te vrede afe
waarom zy in de Colonie zijn, maar onderwegen heeft haar

™JfiÜ
n de vrezc 2odan;ig ^ezet , dat zy vermene onder de

Spanjaarts vervoert te worden , als werende van de
Tijrannie, die te Mexko en Fer& 9 door haar gepleegt
was , door 't verbeelde van de fodendom :- Zo dat zy
veeltijds ondernemen om het Schip af te lopen , of
haar in zee te werpen r om haar van die wanhoop-
uit een nog ellendiger leven te verloiTen ,. daar de
Kapiteins dier Schepen, door goede wagt houdinge
aan de Luiken van 't Schip, zorg voor dragen; wer-
dende ook van haar Natie eenige van de ftomfte
Venten tot Gidszen of Opzigters over haar geHelt >

gedurende de Reis, die daar wonderlijk mede op^e-
fchikt zijn. By dag werden alle uuren vier Slaven
boven gelaten op het dek , om haar wat te verlufti-

onwillïg

zijn om
haar te la

ten ver-

voeren.

gen en af te waflehen , om dat ze van haar fweet

EO
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20 vreeflijk ftinken. 't Schip werd mede 's daags twe
a drie malen gefpoelt , om de fiifle lugt hier door
te genieten.

De Weft - Indifche Maatfchappy brengt nu ter tijd

geen Slaven meer over na andere Kuften , voor en
al eer hondert Guldens op hand word gegeven by
de inteikening in Holland; en dan moeten ze 20 lang

wagten , tot dat 'er zo veel ingeteikent zijn , dat zy
'er bekwamelijk een Schip op koften van dien kon-
nen toe ruften , waar door het zomtijds lang aanhouc
eer een Schip in Zuriname met Slaven komt.

In de laafte onderneming der Franfchen, hebben de
Zurinamers ook grote fchade geleden aan haar Sla-

ven , want buiten de gene die ze mee namen , zijn

'er over de zeven hondert of veel meer , in de Bos-
fchen, wegt geraakt.

Vele Menfchen peinzende zieltogen op de Slaven- Gevoed
Handel, wijl het zig niet gegrond zoude vinden met lenvande

de Goddelijke Wet , daar over zal ik niet oordelc, Slaven-

maar heen wijzen aan de bladeren des Ouden Tefta- *?andel of

ments , daar ftaat wel uitdrukkelijk van Heidenfche eén-kom"
Slaven te kopen van de Volkeren die rondsom wo- ftig is met
nen, en die als vremdeling in't Land zijn, ziet daar de God-
van Levit. 25-: fs 44, daar ook verfcheidene Wet- delijke

ten gegeven zijn, van de manier hoe men haar han
delen zal, ziet Exod. zi: fs. 20. en op andere
plaatsen meer.

Eenige Chriftenen willen , dat men behoorde die Vbor-
Menfchen te bekeeren en tot de Chriftelijke Reli- val vaIï

gie te brengen, daar veel moeite nu voor en na om f£!!.?
waB^

gedaan is. Men heeft een exempel, dat een Swar-
tinne in Amflerdam is overgebragt met hare Meefter,
alwaar zy , na eenige tijd geweeft te zijn , het Ne»
derlands geleerd had , wierd eindelijk gebragt tot de
Gereformeerde Godsdienft, zelfs tot de Belijdenifle
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van dien ; na verloop van zeven Jaren , dat zy we-
derom in de Colonie Zuriname gebragt wierd, begaf
zy haar wederom tot het leven en gezelfchap van
haar eigen naatfionaal Volk, tot een liber en vrije

drift , zeggende dat zy onder geen dwang van Con-
fcientie met die befwaarnis wilde leven , om dat de
vryheid van dien alles te boven kwam , enz. Zijnde
hare Religie veel aangenamer aan de zinnen dan die

van 't Chriftendom; want die Menfchên zijn 'meer in-

genomen met wezentlijke betogen, als gevoelens van
vermaaklijkheden , die by haar min bekent zijn, daar-

om by haar niet gegrond en aangenomen worden.
- De Swarte Slaven zijn over-een^komftig van grote

en fwaarte van Jighaam met de Europanen \ .maar
platagtig van aangezigt

, (dog verfchilig met de Ka-
ribanen wiens aangezigten veel platter zijn,) hebbert

een holle ingevallen' neus , haar oogen- wit is heel

wit, verfchelende hier in met de Swarten die mén
Mooren noemd , wiens oog-wit veel rood of rosagti-

ger is; hare tanden zijn zo wit als Elpenbeen , niet

groot, en zo wel gereguleert 'als men in Europa
niet vind , ook makenze daar zeer 'Veel werk van,
't hair is wolagtig* dat zy met willens kort houden;
maar de Vrouwen hebben 't wat langer , zo dat

zommige het tot een tuit dragen , en andere hebben
het regt opftaande een hand breed hoog, ,by de kan-
ten om fcherenze 't met een Scheermes op het vel af,

en als 't dan een weinig ruig is, zo makenze met
een Scheermes ronde kringen en flangen langs het

hoofd in het dunne ruige haar, in 't -kort de Negers

en Negerinnen zijn tamelijk mooy befneden van aan-

gezigt en lighaam ; de kleding is niet veel van be-

lang, dog hun Meefter ofMecftercire zijn vcrfchuU

digt aan haar , van vijf Jaar af (want dus lang lo-

penze naakt van haar geboorte aan) iets te geven om
hun
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hun Schamelheid mee te dekken, van grijs of blauw
Oepnabrugs of Haarlems Bond , na dat ze in gunft

zijn ; dat van de Slaven is een fmal ftrook zes ellen

lang en de breedte van een hand , dit windenze ee-

nige malen om de middel , maar zo gereguleert dat

een flag tuilchen de beenen door gaac , alwaar de
Schamelheid in verborgen is, en de twe enden han-

gen neer, alwaar zy hun Geld of iets anders in be-

knopen : De Slavinnen hebben van 't zelve ftof twe
ellen lang, zo breed als het goed is, -de zelfkant op
en neer , en üaan 't een flag of twe om 't lighaam,
dat dan als een fehort hangt. Zie nader , van 'i ge-
ile! der zelve , op nevensgaande Plaat y de beduide-
nis daar van is

A. De Neger.
B. De Negerinne.
C. 't Zuiker-Riet.

D. Een Pagaai , of Korf, daar de Vrugt ïn
gedragen werd.

De gene die nu war Geld kunnen verdienen, want Zondags
Zondags hebbenze vry en dan mogenze voor haar werken

Zelf werken, mits dat het Huis-werk van eenige ge-
de Slaven

daan werd ; die op de Plantagien moeten ook haar
vo

,

or haar

eigen Koflr-gronden bewerken, daar ze de gehele week
£ V€n '

van moeten leven-, zo ze dan iets tot overvloed kun-
nen krijgen, dat brengenze na Paramaribo, als mede
Hoenders', Eynen , en ander Vee, dat ze zelfs aan*
kweken , om het aldaar te verkopen. De Slaven ia

de Stad Paramaribo gaan Zondags aan de Waterkant,
of lopen na de Savana Baaijaren , zijnde een zeker
zoort van DaniTen, alzo by haar genoemt,; maar dit

is verboden, om dat ze te veel verftand met malkan-
der hielden , en al zingende haar zaken , die d'eene
d' ander toe wilde te weten>, ondekten, zomtijds daar

ondea?
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onJer ook wel fluitende mee de mond. De gene nu
óic voor andere werken op de voornoemde dag dat
is dan voor haar zelven; ('t gebeurt ook wel dat de
Negerinnen een Schellinkje met het Venus-fpel verdie-
nen van een Blanke,) hier voor kopen de Slaven wel
een mooijer ftrook om hun middel, ook Tabak, Pijpen
en Dram , daar ze haar zomtijds wel in verlopen :

De Slavinnen kopen dan mede een mooijer kleetje,

van Haarlemmer of ander gedrukt Bond , 't geen zy
Paantje noemen, en een borft-lap daar de borften in-

hangen van ftreept Bond , 't welk van haar werd ge-
noemd Bobbe-lap , maar de meefte lopen met de bor-
ften bloot; ook kopenze Koralen om de handen, ar-

men en hals , ook mooije witte tanden die tot een
fnoer geregen worden , de zelve dragen zy dan om
de hals; deze tanten werden uit haar Land, van de
Slaven die hier komen , mede gebragt , en dan ver-
l^openze de zelve onder malkanderen.

Kwaad- De Swarten zijn kwaadaardiger van geneigtheid dan
aardigheid goeder, haatdragend en ftijfkoppig, daarom moeten-

fceren.

°
" z~ ^ikwils flagen hebben dat ze voorby konden , zy
zijn mede heel kijfagrig onder malkanderen , en de
Wijven plokharen altemets ook wel; voor het overi-

ge zijn zy weinig met de jaloezy bezet
, fn ook re-

delijk leerzaam om eenige Hand-werken te leren, als

Timmeren , Kuipen ; de Vrouwen daar - en - tegens
Naaijen , en doen diergelijke dingen.

Manier 't Trouwen op deze onze Zurinaamfche Plantagien

«r,J
r°U" &aat °P vo'gen(^e w*j2e toe > de Negerman een Negerin

ter Vrouwe begerende i zo vraagt hy zijn Meeiter
om konfent , daar toe , om dit of dat Wijf te mo-
gen hebben j die hun gemeenlijk zulks toe ftaat, die

haar als dan vermaand om wel en vreedzaam , als te

aaam gebonden Luiden Man en Vrouw , te leven

,

aonder eenige verdere Ceremonie van Trouwen door

een

wen.
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een Priefter , maar door dit zeggen alleene zijn zy

dan gehuwelijkt , 't welk zy meeft alle doen , zo

haaft zy tot eenige Jaren komen ; alleene om dat zy

yan hare Huis -vrouwen zullen worden opgepaft en

gedient , om haar het eeten en drank te bereiden ,

in hare gedwonge arbeid en zuure armoede; en voorts

leven zy in de Egte gemeenzaam , houdende het eg-

ter alle hare Vrouwen, en de Vrouwen het alle hare

Mannen , te zijn , wel wetende dat twe meerder kon-

nen als een , en de verandering een nieuwe luft by

brengt. De Man gaat (zo hy een Vrouw van een

ander Plantagie heeft als die gene daar hy op woond

)

alle nagten na zijn Liefje toe , de Kinderen die 'er

geboren werden horen de Meefter of Vrouw van de

Slavinne toe. De Planters hebben liefft dat haar Sla-

ven en Slavinnen op hun eigen Plantagien Trouwen,

om dat ze anders te loopagtig en diefagtig worden:

Die van Paramaribo zouden 't liefft ook zo hebben,

dog dit kan niet gefchieden , wijl zy van zo veel Sla-

ven niet zijn voorzien , daarom moeten zy zomtijds

tegen haar zin toeftaan , dat haar Slaven buitens Huis

Trouwen.
Op dusdanige wijze werd het Trouwen op Zuri*

name verrigt, gelijk voor heen gefproken is, tuilchen

.de Swarte Slaven en Slavinnen , maar zeer verfchillig

by haar eigen Land , waar van wy den Lezer iets

zullen mede delen , zo als de Heer Bosman 't zelve

heeft aangetekent.

De verdere zeden en gebruiken der Fidafi (welke Verdere

niet met den Godsdienft vermengt zijn) hebben met leden der

die van de Goud-Kaft een goede over-een-komft , be- Fidafe.

halven dat deze in alles vry rijkelijker tewerk gaan;

want daar de Negers van de CoHd-Kufi zig vernoegen Trou-
met een, twe, drie, en de voornaamfte op zijn meeft wen zon-

met agt t
tien of twintig Wijven , daar hebben 'er derling

N deze
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deze wel veertig of vijftig , en de voorname Kapitef-
nen drie a vier honderd , ook eenige wel duizend , en
den Koning tuflchen de vier en vijf duizend fluks.

'tGrootfte gedeelte dezer Wijven dienen maar zim-
pelijk om voor hun Mannen in 't Land te arbeiden;
dog de mooifte en fraaifte blijven in Huis j waar
dat ze mede van den arbeid niet zijn bevrijd , behal-
ven dat ze nog daar -en -boven hun Mannen moeten
oppafTen en dienen, gemerkt de Negers, die van ee-
nig vermogen zijn, geen Mans -perzoon in de Wo-
ningen , waar dat hy zig met zijn Wijven onthoud

,

zullen laten komen.
De Mannen zijn hier zo wonderlijk min-yverig op

hun Wijven , dat ze de zelve op het alderminfte ver-
moeden aan de Europianen , om vervoerd te werden,
verkopen ; en niet als de Negers van de Gêud-Kn/i^
welke zig niet ontzien , om met hare Wijven een
openbaren Handel te drijven.

Hier gaat het geheel anders m zijn werk ; want by
aldien iemant hier een ander mans Wijf afzoend , zo
is hy genoegzaam lijveloos , indien de Beledigde maar
van eenig vermogen is ; ja zelfs geraakt , om de mis-
daad van zo eenen , zijn gehele Geflagte zomtijds ia-

flaverny.

Aangaande des Konings Wijven; indien een Mans-
perzoon de zelve maar aanraakte, 'tzy by ongeluk of
al willens, zo zou zo eenen zijn kop, of ten minftea
zijn vryheid kwijt zijn; ea tot boete van zijn onno-
zele misdaad , zig zei ven een eeuwige flavernv moe-
ten onderwerpen. Waarom ook al de gene , die on-
trent 'sKonings Woningen iets te doen hebben, zig
met roepen laten horen , op dat 's Konings Wijven
mogen verdagt zijn , dat 'er een Mans -perzoon on-
trent is.

Om die zelve reden kat zig de Koning, zo als ik

hier

ww mm*mK**m\^amK>s*mr
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hier voren van de voornaamfte ook heb gezegt, bin-

nens Huis van zijn Wijven dienen ; zonder dat 'er

ook eenig Mans-perzoon in komt , ten zy 'er iets te

vermaken of te verhelpen is, in welk geval de Wij-

ven zig zo lang aan een andere kant moeten begeven.

Wanneer de Arbeiders op de Daken , om iets te

verftellen, moeten zijn, zo roepenze mede geftadig,

ten einde de voornaamfte Vrouwen des Konings zig

zo lang binnens Huis houden ; want het bezien

van de zodanige zelfs voor een misdaad werd gere-

kend*

Zo wanneer 's Konings Wijven na 't Land gaan om
te arbeiden , 't geen dagelijks met veel honderden te

gelijk gebeurt, zo zullenze, wanneer haar een Mans-

perzoon ontmoet , al van verre roepen , fia ruim s

dewelke dan aanftonds van de weg af op zijn knien

valt , en , zonder haar eens ter degen te derven aan-

fcien , voorby laat gaan.

Om het alderminfte ongenoegen t en wegens beu-

zelingen , verkoopt de Koning zomtijds een nuk of

twintig van zijn Wijven , zonder dat der zelver ge-

tal ooit komt te minderen ; want drie van zijn Ka-
piteins, niet van de minne Rang, en welke over het

Fidafi Serrail opzigt hebben , leveren hem alle dagen

weder in de plaats; want zo zy maar een fraai Vrou-

menfch zien , zo brengenze de zelve tot de Koning,
waar tegen zig niemant in 't gehele Land derf nellen.

Als een Dame by- den Koning gebragt is , en dat

ze hem behaagt , zo werdze een reis of drie van hem
bekend , daar na moet zy 't vervolg van haar leven

als een zedige Non verflijten.

Om deze oorzaak werden de Vrouwlieden ook gants

ongaarn tot een Vrouw des Konings verkoren ; kie-

zende de zommige liever een haaftige dood , als zo

een verdrietig leven.
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Voor twe Jaren wilden gezeide Kapiteins een rnooi

jong Meisje tot den Koning brengen ; dog mits zy
niet veel behagen in het Nonne-leven had , zo ont-

vlugte zy uit hunne handen, en zig vervolgt ziende,

werpt zig uit miftrooftigheid in een diepe Put, waar
in verfmoordc. Ik zal het aan de Vrouwtjes overla-

ten, om te oordelen, of zo een, die dat gene, 't welk
haar het meefte vermaak kan geven, niet ongelukkig
is, wanneer ze het zelve na een reis zoenens of twe
met p .... moet verfiijten. Veel beter was 't dan
nooit, als wanneer ze zo ligt in verzoekingen zouden
Vallen. Dog, niet hoger.

By 'tafiterven van den Vader des Hu isgezins, erft

de oudfte Zoon alle des zelfs Goederen , ook zijn

Wijven , die hy voortaan voor zijn eigen houd , en
bezigt ; uitgezonden: de gene die hem ter Wereld
heeft gebragt ; dewelke hy een afgezonderde Wo-
ning , en nodig onderhoud (indienze van zig zelven

niet kan beftaan) verfchaft. Dit is by den Koning,
de Kapiteinen, en ook den Geinenen Man

, gebrui-

kelijk.

Dezen tegenwoordigen Koning is o©k aan twe van
zijn eige Dogters getrouwd geweeil , dog welze be-

reeds beide overleden zijn , en zijn vreugd met de
zelve van een korte duur geweeil is, zo beeld hy zig

in , dat de Goden hem hier mede over de Schend-
daad hebben geftraft ; en dies heeft hy ook geiwo-
ren , dusdanigen daad nooit meer te zullen onder-
nemen.

Om in geen verzoeking te vallen , trouwden hy te

mijner tijd zijn eenige Dogter uit aan den Eugclfchen

Koopman, die alhier den Handel wegens dien Land-
aard waarnam. Ik zeer vry met hem zijnde, beftraf-

te hem hier over; en om dat hyze my niet eerft had
aangeboden , befloeg ik hem al lachende in een ze-

kere

i»jw—
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kere Boete , 't geen hy gcwilliglijk betaalde ; met

byvoeging, dat zijn Dogter, fchoon getrouwd, cgter

tot mijn dienft was , indien ik ze maar begeerde ', dat

om de zelve wederom te halen , het hem maar een

woord had te koften.

Wat dunkt V E. Mijn Heer> zijn de Dogters van

dezen Koning niet redelijk veil en goed koop, maar

't is van den brui, dat het Trouwen van zo een Ko-
nings Kind hier te Land niet veel voordeel kan geven '

y

anderzints had het aan my zelven moeten haperen ,

byaldien ik niet al voor lang gelukkig was geweeft.

Wegens de gezeide veelheid van Wijven, is het

ook wel af te meten, dat geen klein getal Kinderen

moeten voortkomen , indien de Mannen anderzints

maar in ftaat zijn , om de zelve te konnen toeftel-

len , want verandering van Spijs , zeid het Spreek-

woord, doet wel en graag eeten, en dies ontbreekt het

hier aan een byna ongelooflijke Kinder -Teelt nietj

want gemerkt de Vrouwtjes niet geheel onvrugtbaar

vallen, en de Mannen ook wel ia ftaat zijn, om 'er

het hare toe doen , zo en behoeft men 'er niet eens

aan te twijffelen , want behalven dat de Mans door
hun goede wijs van leven , en 't voedzaam eeten en
drinken r nog gedurig andere middelen tot verfter-

kinge der Natuur gebruiken, en te gelijk ook fterke

en lijvige Menfchen zijn, zo moet V E. zig niet ver-

wonderen, zo wanneer voor vaft en zeker zeg , dat

ik hier Manlieden heb gezien , dewelke Vaders wa-
ren van over de twe honderd Kinderen ; en op dat

hier van in my geen twijfTeling mogt overblijven,

zo is my het zelve , en al de gene die 'er van ons

na gevraagt hebben , met twe voorbeelden Bader be-

veftigt ; eerftelijk met een van des Konings Kapitei-

uen, met name Agoei, dewelke ons zedert eenige Ja-
Een voor Tolk heeft gediend.
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Ik vroeg den zelven eens , in 't bywezcn van een

onzer Schippers en mijn Affiftent, hoe veel Kinderen
dat ny wel rijk was, vermits ik hem altoos met een
goed gedeelte zag verzeld ? welke my daar op half
verzugtende antwoorde , dat hy ongelukkig genoeg
was- van 'er niet te veel te hebben , en da? d?r zei-
ver met boven de zeventig fluks bedroeg. Ik vroeg
Wijders of hy 'er geen dood had ? hy zeide, ontrent
20 veel als 'er nog in levenden lijve waren. £n over-
mits deze Man 't gezeide getal (te zamen ontrent
honderden veertig uitmakende) voor weinig fchatte-
de, zo kond V E. eens denken, hoe veel 'er die ge-
ne wel moeten hebben, die zig rijk van Kinderen
mogen noemen.
Waar over de Koning (in wiens tegenwoordioheid

dit voorval) my deze verklaring gaf, en een Per-
zoon aanwees, een zijner Onder koningen zijnde, die
alleen met zijn Zoons en Zoons Zoons, nevens haar-
heder Slaven, hun algemene Vyand, welke met een
goede magt van Volk waren afgekomen, bidden af-
gewezen

, en te rag gedreven. Voegende hier ver-
ders nog by

, dat deze Onder koning, met zijn Zoons,'
en hare Zonen , een getal van over de twe duizend
konden uitmaken

, zonder dat 'er de Dogters of de
overledenen onder gerekend wierden.

Oordeeld nu eens, mün friend
, of deze Menfchen

met bekwaam zouden zijn , om , of 'er elders eens
weder een Nieuwe Wereld wierd ontdekt , de zelve
binnen korten tijd te bevolken.

Byaldien het gezeide waaragtig is; gelijk ik het 'er
zonder de minfte twijfeling voor houde (mits 'sKo-
nings zeggen , door de daar tegenwoordig zijnde
Groten, wierd beveftigt) en dat het veel Kinder-
maken algemeen door dit gehele Land is , behoefd
men zig van nu af over de Volkrijkheid der zelver

niet
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niet meer te verwonderen ; nog ook , waar dat zo
groten getal Slaven , als hier Jaarlijks werden inge-

handeld , van daan komen.
Laat ons nu weder eens zien hoe het Opvoeden en

Kinder-baren van de Swarten, op de Kuft ZuHname^
toe gaat.

Hare Kinderen hebben zy zeer lief, voedende die Opvoe*
met grote zorge na den aard der gewoonte, waar in dinge der
zy menigmaal de Chriftenen overtreffen ; fchoon zy Kinderen,,

zo zagt en gemakkelijk , met veel fpandering en ver- °P Zun*

fpillinge van geld, en anklederende Zieraden, lekke-
britöfelPk"

re Spijze en goede gemaniertheden , zo extra niet in varTde^
*"

heusheden, als in Europa, dienftig, niet worden op- Swarte
gebragt; hebbende dat alles ook niet nodig, ja fpot- Slaven,

tende met mal-onnodige zinlijkheden der Europeanen,
oordelende dat 't milde Aard -land van zelfs genoeg
verfchaft , al 't geen de Natuur in haar eenvoudig-
heid tot Levens onderhoud vereifcht , zo dat ze 't wei-
nige dat ze begeren met zo veel te groter geruftheid
en vergenoegen genieten , als de Emop'èers tot vol-
doening van hare onverzadelijke begeerlijkheden ont-
ruiren.

Deze hare Kinderen die uit de natuur wit geboren Werden
ter Wereld komen , worden van tijd tot tijd in de wft gebo*

ledematen geel , verder bruin , al iemant die geilagen ren*

is \ de plekken in hoedanigheden door fmerten ver-
anderd vind , na dat zy eenige malen met warm en
dan met koud water, aan de Rivieren, gewatfèn wor-
den % om haar te harder te maken , dat zelfs Oude
en Jonge alle dagen in een gebruik hebben om haar
te reinigen; werdende de jong gebore Kinderen dan
in een Lap Ojfenahrugs grijs Linnen van twe elle ge-
wonden , en wanneer de Moeder twe a drie dagen
bevallen is geweeft , neemt zy het Kind met haar
daar zy werkt te Velde, hebbende het op de rugge

'm
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in de doek hangen die voor onder de borften is toe

geknoopt ; leggende het nu en dan op de grond te

woelen en fpartelen, gelijk ik menigmaal aanfchouwt

hebbe ; en my , wanneer ik eerft alhier in 't Land
kwam , als een zeer vreemd wonder fcheen voor te

komen , ziende in deze figuurlijke een Negerinne ,

hebbende haar Kind , met een Paantje óf voorgemel-

de Doek op de rugge gebonden , in de Keuken de

Spijs bereiden; 't welk my zo dwers voor kwam dac

ik voor dat maal van die Spijze niet konde eeten \

vrezende voor onreinigheid ; alzo men die manier

van handeling der Kinderen, en zulke Swarte naakte

Koks , in Europa niet gewoon is.

Dog daar na ziende des Lands gebruik , en gewaar

wordende dat alles in 't uiterfte zuiver en klaarder

toe ging, als van menig ftinkende onnutte flons van

Dienftboo in 't Vaderland ; heb ik my daar aan niet

meer gefloten , nogte weiniger eeten en drinken om
ftaan gelaten , wijl ik nagaans merkte de grote zorg-,

vuldigheid , neffens de manier van 't Land om zig

door Swarte of Rode Slaven , zo vrije als onvrije,

te laten dienen en oppaflen ; dan ook weinig in ge-

bruik is , Chriftenen of Blanke Dienftboden, tot Huis

arrebeid te gebruiken, niet verders als de ordonnans

tie en overleg tot de Menagie.

Hoe aangenaam , hoe zjoet ,
[maakt de vermoeid]

het Ruften ,

Hoe lekker vind de Dorft een teug mt Beek. of

Bron 9

Geen [makelijker Zous de befte Kok^ verzon

Dan die de Honger maakt , wat Spijs kan hen*

verluften ?

Deze
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Deze Afrikaan(che %
in Amerika over gebragte Moo

ren , zijn vericheide in Religie Heidenfche Slaven uit

den geflagte Chams , in een verwerde menigte van

gevoelens, begravc in duiftemifle der onwetentheid

;

en kromme ftegen der dwalingen die ontallijk zijn,

Het beftond de geregtigheid Gods > de Mcnfchen,

die in den beginne van eenerlei Tale en Religie wa-

ren , te laten vallen in een Babel der verwerringe

,

zo vao Talen als valfche Religiën , om dat ze de

Waarheid niet vaft en hielden , maar gebroken Bak-

ken die geen water houden ; en dat ze de Fontein

der Levendige wateren verwierpen, hun zei ven te ver-

zadigen met het vergiftige vlees der Kwakelen , die

het brood der Engelen moede waren en met de Swij-

nen draf eeten , en de heilzame fpijs hares Vaders

Huis verfmade.

Voedende hare beloften met zeer grote bezigheden,

ziende haar ook Bedevaarde doen ; eenige houden ge-

durig hare handen boven 't hoofd t' zamen geilagen

;

andere (teken de eene hand uit in de Lugt ; andere

weder vele zeldzame poft uren den gantfehen tijd ha-

jres levens.

Eenige van haar aanbidden den Duivel en vele Af-

goden , als nog in vele Plaatzen ; zy geloven veel

Goden, maar voornamelijk die al de andere gemaakt

heeft, en dat alle Creaturen van water gemaakt zijn;

de Vrouw voor de Man , dewelke door de hulpe van

de Goden ontfing en Kinder-baarde; gevende aan ha*

re Goden gedaantens van Menfchen. Veel van hare

devotie beftaat in huilen , en om het vuur te dans-

zen , zingen , en in haar eigen vlees te inijden ; an-

dere aanbidden onfterÖelijke Goden , als de Zon .

Maan en de Wereld; zommige fterffelijke als fupiter;

Pan en Herkules s andere wederom die onder de Li-

nie wonen en bidden de Zon niet aan, maar vloe-

O kenzc

Aanbid*
den de
Duivel eia-

andereAf-
goden»

im&am
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kenze geduriglijk als zy opgaat , om dat hare over-
gtxne hitte haar befchadigde; andere houte Afgoden,
de Negers gelijkende , aan wiens voeten leggen ho-
pen van Horenen , van viervoetig Vee , waar by
gefteld zijn de Bekkenelen van hare Vyanden die in
den Oorlog gedood zijn; en hoe de vuiften in de
ftrijd. gruwelijker bloed ftorten , hoe zy woefter en
wilder vuur en vlam fpuwen , als een overtreflfe-

Offer van lij ke blijk van zijne Stam. Zy (lellen vafl: dat zy

D
P
rarik

en nooit ziek zijn , dan als hare Afgod op haar ver-

om haar
toornt 1S > daarom zoeken zy hem te behagen , met

Afgod te voor zi
i
Qe voeten te gieten -, eenige Drank nef-

verzoe- fens Offer van Spijze. Zy zijn gewoon hare Dooden
nen,zoze te waflèn en te fchilderen, begraven ook Spijze mei
aiekzijn. haar , en zommige van hare gebruiken de goederen,

ftortende aan de voeten des Grafs het bloed van ee-
nig viervoetig Gedierte; zomtijds brandenze de Doo-
de eenige kleden haar op de begraffenis , als een
Duivel , met veel monden en glaafle oogen , roeren
met een ftaf de afle. Zy zijn ook zeer genegen in 'r

voor-zegginge van Vogelen , en hare Leermeefters in.

zulke agtinge by haar , dat zy menen , dat het le-

ven en de dood , overvloed en honger , in hare macre

ftaat; vele aanbidden eenige Wanfchepzelen.
Pie van Die van Loango komen , aanbidden Afgoden en wor-

Loango fen befneden in 't gezigt , aan weder zijde van de

hefnijden

1
flaaf van '

c noofd
»

over de waan en aan * kin
, met

ier eere twe en drie fneden, eenige aan eene zijde des wangs,
van hun ter eere van haren Afgod ; andere hebben rozen en
Afgod, ftarren , door middel van Kruid gebrand , op 't ge-

zigtc.

Een Dog- Ik heb zelfs gezien een Dogter van hare Oudfte,
terdiege- f ijever Kapitein, en zo andere willen Koning; die

over 'tTig-
van dc nals af roncIom nec b'ghaam van 't Schamelij-

feaam. te dele, tot aan de nagels van de tonen, in een zeer

aardig
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aardig figuur gebrand was , zonder cenigc de minlle

fout in de figuren aan 't lighaam re vinden : Diens

Vader zelfs over eenige duizenden Menfchen mngt en
beveel had, dienende voor een Huis -Slavin by een

Chriften, op Zuriname, dog wierd in die opzigt re-

delijker als andere Slaven gehandelr.

Yder Ambagtsman verzoend zijnen Afgod met zul- Op war

lee dingen die zijn Ambagt aangaan ; op de Dood *P
an

j.

crc

van hare Vrienden doodenze Geiten ter eere van ha- ?
c m~

re Afgoden , en houden verfcheide Maaltijden ter ge-
2}:|

™^
dagteniflè van de overledene. In de Goden - dienite god ver.

hebben deze in Zurinamc geen publijke Vergaderinge , zoend,

ook zijn zy verfcheiden in hare gevoelens in ^fit%a t

daar zy van daan komen.
Te Kenga, Zee*haven van Loango, daar word van Afgod te

een Oude Vrouw eenen Afgod bewaard , de welke Kerjga-

eens des Jaars met grote plegtigheid en Feeft-houdin-

ge , vereerd word.

En te Mortimba dertig mijlen Noord-waard , wor-
den Jongens befworen om dezen Afgod te dienen ,

wordende in gewijd met harde Spijze en tien dagen
ftil fwijgens , nefjfens onthoudinge van zekere Spijs,

en een fnee in hare fchouwderen. En anderen een

yder Man zijnen bezonderen Afgod.

Te Congo aanbidden zy eenige Wanfchepzelcn. De TeCon-

Vrouwen zijn mede omwonden met Koralen aan de g° aanbid-

armen en benen , voor die niet in 't Veld arbeiden
j^n

*y

en de Mannen dragen Kriftalle baggen in de ooren fchepzc-

en eenige in de onder lip. len.

Als haar iets over komt of kwaad wedervaart, we- 't Kwaad

ten zy de Duivel te noemen en voor kwaad aan te
wi)ten zy

fchelden ; welke hare loze Leermeefters , dat onwc- j

U1*

tende Volk vertonen in een fwarte gruwlijke gedaan-

te , zomtijds van een fwarte Hond , zomtijds een affehu-

welijke Padde : konfacrerende deze haren Afgod de
O 2 eerfte

Te Mo-
rumba.



van

Voorval
van de

Schrijver

en zijn

Vriend
aan een

"Neger be-

fpeurd o-

ver het

Onteer.

ïoS BESCHRTFINGE
eerfte teug, van fpijs en drank; indien zy haar zeï-

ven met Kalk beftnjken , 20 meinenze dat ze haren

God daar mede goede dienft doen. Zy hebben ze-

kere Bomen in grote agtige , met de zelve beraad

flaande als met Orakelen; aanbidden zekere Vogel,

welke vederen heeft gelijk Sterren ; de Tonijn is een

Heilige Vis by haar die men niet mag aanraken :

Zy maken ook Goden van Stroo , om den geftorvc-

nen in de andere Wereld gezelfchap te houden , hem
begravende , word hy overeinde op zijn voeten ge-

field, met een (taf in de hand; en indien 't een groot

Perzonagie is, een vat met Melk by hem : Hoe wel

men meent dat zy niet anders als om kwaad te doen

genegen zijn, zo werden zy nogtans met gevfeld,

door vreze getempt, om het goede te ondergaan.

Dit kool Swarte Volk vermaakt zig ook met ver-

fcheide gedaanten , om zig hier en daar in de huid

te ihijden; pogende malkander in verfcheidenheid van.

wezen te overtreffen, daar van eenige Duivel-banners

zijn. Een Vriend en ik hadden ons op zekeren tijd

Land waard in , zijnde onder een Boom , begeven

,

om de ftorm van Donder en Regen te ontgaan , die

doe ter tijd geweldig was; een Neger ftond gedurig

by ons bevende als een loof, ligtende nu en dan zijn

handen op na den Hemel , en ik weet niet met wac

voor woorden , den een of anderen Duivel of Bulle-

bak aanfprekende ; en daar op , als wy 'er het alder-

minfte op verdagt waren , fprong voor den dag als

een dol Menlch, en rukte een lang Mes uit de gor-

del zijner bladeren , fwaaijende het zelve 7 ofte 8.

malen om 't hoofd, hebbende nog eenige andere ku-

ren daar mede gemaakt, (lak het wederom op, kuftc

de vogtige aarde driemaal en rees vrolijk weder op;-

zonder ons eenige vcrfchrikkinge aan te brengen ,

tuttende het onweder van zijne Donderdagen,

'tBrood.

wiMimwJW
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't Brood zo by de Indianen en Negers, -word bereid Op wat

en gegeten, het zelve word gemaakt van de Wor- maniere

tel van de Boom Caffavy geheten; deze Boom groeid ^ -

gemeenlijk ter hoogte van agt a negen voeten, zijn- teHoema"
de byna van blad als een Ellèn-boom , de wortel is ken en

tamelijk in fubftantie * van alles.de Rammilas gelij- eeten;

kende , en 't gene daar eigentlijk het Brood van be-

reid word;, het welk zy op een fteen of hout rafpen

in manier van- een breede vijl , hebbende daar toe

geen Mortieren om't te (loten , daar na, leggen, zy 't

gerafpte in een, grote tene draai korf; naar de voorfz.

gerafpte Vrugt wei uirgeparft te hebben , laten zy dat

drogen ; nagaans weken zy het wederom in 't water

en maken dan een Deeg hier van, 'twelkzyop een

grote platte (leen of yzerc plaat voor 't vuur uitge-

fpreid leggen, en de gelijkheid van zeer dunne koe-

ken geven ; aldus bereid zijnde konnen die koeken

wel drie a vier Jaren, op een droge plaats leggende,

goed blijven. De vogt uit deze wortelen geperft is

een zeer groot en fterk vergift, gelijk men heeft on-

dervonden als de Honden daar van drinken, zo aan-

ftonds fterven. Dat nat word egter van haar bewaart

en met Atty
%

dat is haar Landze Peper, gekookt tot

een bekwame Drank; in den aard is deze vogt Zui-

ker-zoet en zeer aangenaara van fmaak.

- Dit is dun gebakken zijnde nog al fmaaklijk , maar de zelve

men kan wel oordele zo voedzaam niet te zijn als IS °°k

Weite Brood; daar nogtans vele Chriftenen meer werk I^J^
van maken als van witte Brood, na het gebruik, zo

word het ook zagter of harder, dikker ofte dun ge*

bakken.

Zijnde egter het Weite Meel om %) a 2*. ftuiver

't pond dikwils te koop, wijl het de Engelfche van de
andere Eilanden aldaar genoegzaam brengen ; wer*

dende ia 't gemeen niet als fijn Brood van een iege-

O 3) lijk

fmaak.

i[WSËM&Ëms*xNmim
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lijk gegeten. Maar de Indianen en Negers, immer
en altoos, gebruiken dit meergemelde Cajfavy Brood,
daai zy haar mede vergenoegen zonder na iets anders
om te zien of te denken.

Haar Huis -raad is zelden meer als een Pan, een
Schotel en een Dek -kleed des nagts ; hun koft is

haaft klaar gemaakt, haaft gegeten, haaft verteert ea
haalt befchreven, haar Tafel is de vafte grond; voor
elk van hare Gaften leggenze een a twe Cajfavy koe-
ken , bcneffens een Lepel van hout met een Steel
van een half el langte , en de Lepel is zelfs zo groot
en wijd dat menze nauwelijks over gapen kan, daar
zy de Bry , Tom , mede na de mond brengen ; zom-
in ige hebben Vrugten , andere wederom niet ; zom-
mige hebben Vlees , andere niet ; zommige brengen
de Spijs voor zo fwart als eert kool , andere weder-
om 20 Wit als Melk; andere wederom groen

, geel,
blauw , rood , of anderzins na dat het de Kok in de
zin komt.
De Drank , waar mede de Slaven haar vervrolij-

ken, werd Dram^ Kil * Duivel of anders gezegt Dui-
vels-dood

, genoemt ; welke men de Kanne van twe
Stoop voor ï2. ftuivers koopt. Deze gemelde Dram,
werd van de vuiligheid van de Lekker of Melasjes,

anders Zuiker-water , gediftileerd ; waar dat zy haar
na een fwaren arbeid mede vrolijk maken , zo met
DartiTen, Springen, Trommelen, met toe doen van
veel wonderlijke gebeerden , dat haar niet ligt verve-
len zal , fchoon zy fweten dat het nat haar van 't

makte Lighaam afloopt ; waar toe zy haar ook ver-
zieren, van figuurlijk, met rode Verf op haar Lig-
haam te Schilderen , als mede haar met Koralen om
de hals en armen omwinden en op 't befte fraai ma*
ken. Het ftaat ook vry , buiten het regt van over-
tredinge, Zommig werk op Feeft-dagen te beneerfti-

gen;

'•—- --"——»• —«-"^p^ ^i
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gen; haar Goden -dienft verbied, niemant by haar
het Water te verleiden ; Vogelen lagen te leggen

;

Bomen of te branden ; een heining om zijn Land te
vlegten ; en, de korrende Kudden in varilè Stromen
af te fpoelen ; woelende diervoege mede om ftrijd

,

om haar Graf-Altaar, van Takken by een te ftuwen,
en tot op een grote hoop op te vullen.
De Mooren bereiden een Drank van fwarte Bellen, Branie

en, zo zy zeggen, gezond, als afdrijvende alle fwaar- die de En*
geeftigheid en vrolijkheid makende ', dog niet zo zeer §f

l

K
Gal

?fdaarom geprezen , als om dat het naar haar voorge- heeft 20
ven de eerfte maal toe gemaakt is by den Engel Ga. de Mco
firteï, om daar door het vervalle menfchelijk Geflagt ren zeg-
weder op te wekken ; alzo het zeer goed is om de Sen-

Venm gaande te maken.
Over de Maaltijd zijn 't de vrolijkfte Gezellen die.

*er mogen gevonden worden , eetende en drinkende
graag , daar over niet krakeelagtig , als zig wel we-
tende na de Spijs en Drank te voegen, en dan voor-
namentlijk wanneer zy Vrouwen, ik meen gemeae
Vrouwen, by haar hebben.

Ik zal hier nu mede ter neder (lellen de baldadig- Straffe
heden van de Negers, dk zy op de Planragien zom- die aan
tijds hebben uitgeregr , en de (haffen dje de zelve

deNegers
over de gedane feiten ontfangen. Wanneer nu de 7crd ge'

voorgemelde Negen, hare werken niet willen doen, hun^S
nog te gehoorzamen den gene die zy daar in onder- dighti&
worpen zijn, of als zy uit wraak eene van hare Maats
met de vuift

, uit al den hoop gegrepen en op de
rug nederleggende , tegens een Steen -rots aan klift
dat het fpatte, en de vloer van bloed en etter drijft-
krakende de fwart bebloede beenders en fchinkels*
lillende tuflchen zijn tanden het lauw ellendige vhel
in zijn mond, brakende na weinig tijds de brokken
rifcr de gedronkene Dram gemengt, tenkde uit. Int

dim
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dien deze booswigten , 'tzy Mans of Vrouwen, het

haar te lafte leggende werk weigeren , zo werden zy

met Sweep (lagen daar toe gedwongen.

Als wanneer zy eenig kwaad, buiten de ftrafFe des

doods, verdiend te hebben, (bedrijven) zo werd de

zelve door order van de Meefter , of ook wel door

hem zelfs, geftraft; werdende de misdadige de hanv

den met een touw te zamen gebonden , na boven

aan een Boom opgetrokken (of over een Balk van 'c

Huis op een zekere hoogte van de grond) en daar

valt gemaakt zijnde, zo word hem jo. ponden op de

gronde itaande aan de voeten vaft gemaakt en die aan

een gebonden, om daar door het fungeren en fchop-

pen met de voeten te beletten; gehouden zijnde deze

ttrenge ftraf nog geduldig te lijden , of ten minften

met wringen en-naarvfclireüwen haar droevige elend

te beklagen; na dat egÊetf alvoorns door zijn Meefter

de mifllagen hem voor gehouden zijn, en gevraagt is

of hy de zelve wil belijden, met redenen waarom hy

zulks gedaan heeft r en na het zelve beleden te heb-

ben , of door eenige harer Makkers overtuigt zijnde

van de zulketf foute ; word hem eerft door de Mee-»

fter of eenige Blanke Dienaren; en gevolgl ijk door

de Swarte Broeder-gezellen , zodanig met een Sweep

(gevlogten van Water -Pwtns , een zoort van zeer

taai Riet met fcherpe doornen) geüagen en gegezeld,

dat hy eerder 'een gevilde of (hoopte Hond gelijken-

de is, als een Menfch. En wanneer men bevind,

dat zy door aangedronge pijne zo kwaadaardig zijn, dat

zy zomtijds haar -zoeken te (tikken , wijl zy de kop

in de borft zetten en de adem weten in te houden

,

daar by de tong dubbeld leggen , om door 't (tikken

haar het levende benemen, in deze rampzalige ftraf-

fe zo neemt , tot voorkominge van 't zelve te bene-

men, een ftuk brandhout en floot haar <Jat voor de

tan-
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tanden, zo dat r haar de lippeji dikker, fchroeijen als

die dog anders zijn , zo dat zy adem : halen , eh
r

als

wanneer men oordeeld haar genoeg gekaftijd te heb-

ben , los gelaten zijnde , dat die lapperige (lukkende

huk met een fcherp zuur,van ^arnoen-zap, met pul-

ver gemengt zijndev gewreven , dat de vorige cieh.^

drge pijne moet vermeerderen Voor een korte^ wijl #

iirekkende verders tot- etteringe en gehele genezinge

der wonden ; blijvende cjog ds tekens daar van , als

de Brand-merken, haar om 't lijf.

En zo de zelve wel in 't Bos lopen om haar eeni-

ge weken van 't werk te bevrijden '

y na dat menze we- ftraffen

derom bekomen heeft , zo fnijd men voor de eerde aan ^e

maal de hak-fcnuw uit ; en by een twedc fout, als
J

eIve0VK

iets verders willende» zo rezolveerd men haar het reg-
iope

™eS

ter been af te zetten, om het weg lopen te beletten x

tn't welke ik zelfs oog-getuige ben geweeft , dat zy
dusdanig geftraft wierden. Alzo het een Volk is on-

mogelijk zonder flagen en ftrafïcn te konnen regeren

,

dog zo moet men nog daar wel zeer voorzigtig in zijn,

dat ze niet onfchuldig geftraft worden; dan men
exempelen heeft, dat men zulke onregte ftraffè heeft

zien wreken, aan de Meefter of die des zelfs plaats.

is reprezenterende , dat zy fchuldig zijnde by overtui-

ginge niet zullen doen ; dog men liever hadde dat

nooit gene ftraflen en behoorde te gefchieden, fchoon
tuflchcn de Slaven mede zeer veel onderfcheid van
humeur is , meerder als onder de Chriften ; edog
goed en kwaad , fterke en fwakken ; hoewel in 'e

algemeen onder de Slaven veel kwaadaardiger Men-
fchen, die ook te gelijk heel fterk worden gevonden t

en nootzakelijk door de ftrafïè moeten in getoome
worden , en gedwongen tot goedwilligheid. •

. .

Daarom by de Heer Gouverneur en Raden is ge- Ordere
ordonneert, zo wanneer een Slaaf tegens zijn Mee- die gege-

id fter,
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fter , den Neger Officier , Chirurgijn i Timmerman
of Molen- Knëgt, enz, óf eenige Chriiten , tot pre-
fumtie van de dood, by dreiginge of door cenig ver*
gife , in wrake- komt op te liaan , men gehouden is

het zelve aan de Mcir Fiskaal aap te brengen, op«
zekere -peene da>ar toe-llaandey om als dan daar over
geftraft te worden nabehoren , door éca Rigter dier
Plaats. Uit reden van deze ftrengé wet en dees voor-
gevalle exeropelare ftrarTen , hoord men nu weinig
van zulke harde ongelukken, nogte eenige dreigende
voornemens én wmulte óp de PÏantagies ; te metr,
alzo zy méeft ondev malkanderen oneens zijn , en
den een den anderen verdagt zijnde, de Meefter aan-

brengen , en door dien het Land Bos en Water-ag-
tig in de Wóeftijrte is , hebben zy geen de minite
gelegeniheid om uit de Colonie , in een ander Ge-
weft, te konnen vlugten, z© dat zy worden, nai

verloop van eenige tijd in 't Bos geweeft te zijn,

voor 't meerder gedeelte wederom gevangen ; ontfan-

gende bier over de ftrafFe als voren gezegt is.

Daar word , 'door andere Negers en Indianen , wel
een Jagt in 't Bos gedaan , in zekere tijde des Jaars
om die weg gelopene te vangen ; of word ook wel
dooi* particuliere Jagers van de Meefters gedaan, die
om Wild , in de eenzame Wouden gaan dwalen.
Wanneer het gebeurt dat een groot gedeelte Sla-

ven van zommige Plantagien zijn weg gelopen , zo
hokken ze by malkanderen en maken een t' zamen-
Woning -

t
- levende als dan van de Jagt en Aard-vrug-

ten die ze Planten. Een van de bekwaamde verkie-

zenze tot Hoofd over hun , aan wienze alle onderda-
nigheid dan fchuldig zijn; dit verrigt hebbende bou-
wenze Hutten om daar in te wonen. De naaft ge-
legene Plantagien hebben veel tijds grote ovcrlafl van
haar , nadien zy de Slaven , die in de Bollchen te

verre

<u\^<n>



Z V R I N A M E> ï if
verre afgedwaalt zijn , gevangen nemen j wanneei7c

dan niet goedwillig willen mede gaan , dwingen zy

de zelve daar wel toe , en doen die dan als Slaven

by hun wonen.

Indien deze weg-gelopene Slaven al te grote balda-

digheid uit regten, zo weid (door ordre van de Heer
Gouverneur) van Paramaribo eenige Soldaten en Bur-

gers , verzeld met een party, Negers die haar moeten
oppaflèn, de Rivier Zuriname opgezonden, om deze

rebellen zo 't mogelijk is gevangen te krijgen : Zom-
tijds gebeurt het wel dat ze wat opdoen , en ook
dat ze wel onverrïgter zaken moeten te rug keeren;

zo het dan gebeurt dat eenige van de zelve gevan-

gene lijk werden mede gevoerd , zo zijn de Slaven

door 't gehele Land gans bevreeft, want d'een zegt

zulks d' ander voorts en als de reis vrugteloos uit

valt, dan zijn ze weder veel «trotzer.

Voor de laaftemaal, dat Nederlanders een togt op de Togtder

weg-gelopene Slaven deden , haddenze een goede Neder-

overwinnige; want de Rivier opgevaren zijnde tot aan lan£ersop

de Blauwe Berg , aan Land getreden zijnde, gingen
eöavea»

zy de zelve over; een Gids was by haar die de weg
na de Swartentoe wel wifte, (zomtijds gebeurt het

wei dat ze door een Gids , die zeid dat hy de weg
niet weet, of wel de verkeerde met willens wijft,

werden bedrogen en de reis vrugteloos afloopt,) als

Zy'er nu na 't zeggen van de Gids ontrent by waren,
Eo hieldenze hake om niet ondekt te werden , en haar

d' aanftaande nagt te overvallen ; 's avonds doe het

kanker was gingen zy in ftilte al voort en kwamen
?er

;
's nagts ; waar op de Nederlanders aanftonds allarm

maakten , zo dat het , Porp geheel jn oproer raakte»

De Swarten hoopten haar teriïond&y een voor 't Huis
van den Opper-hoofd , dat een heel groot Gebouw
was; om te zien van wat voor Vyandee zy overval-

P % lea
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len wierden ; zo ras als de Blanke zagen dat het tijd

was gaven zy vuur, waar door een party Swarten
gekwetft wierden en de overige vreeflijk verfchrikten,
dog uit wanhoop fielden zy hun lullig te weer, door
dien zy ook van Schiet geweer voorzien waren , en
het zelve van haar groot Woon -huis na beneden af-

fchoten; wijders hadden zy ook Houwers, Kap-mefc
kn en Bijlen , 't geen ze in 't weg lopen mede na-
men. Eindelijk kozen de Swarten * om dat ze te
kort fchoten, 'tHazepat; een groot gedelte wierd ge-

Vinden vangen na Paramaribo gebragt. Zo ras als de Blanke
veel voor- meefter van d'Overfte zijn Huis waren geworden, za-
raad in 't

gen zv aUes nauwkeurig deur , bevonden in 't zelve

haar* O^ Cn !

'

n ancJere Woningen wei voor drie Jaren Spijze;

verfte.
" wanc ^aar ^agen ne ^e hopen van de Turkfchc Tarw of

Maïs; doe ze haar wat herftcld en uitgeruft hadden,
flaken zy alle deze Woningen in de brand, en ver-
trokken weder na Paramaribo, Men zegt dat deze Sla-

ven , te weten de Mans , al over de agt hondert
fterk waren , buken de Vrouwen en Kinderen ; de
Blanke maakten met hun allen tagcig Man uit. Deze
weg-gelopene hadden hier zo lang gewoond , dat ze al

getrouwde Kinders, die van haar leven geen Blanke
gezien hadden ; na dit voorval was 'er een grote ver-
fiagentheid onder al de Slaven in Zuriname.

Naderhand is 't gebeurt dat dit voorval in de ver-
geteltheid kwam , en de Slaven die weg-gelopen wa-
ren zig weer te zamen rotten , begonden wederom
alle moet willigheid te bedrijven : Zo is 'er ook eea
party Paramaribofehe Burgers en Planters op uitgeweefr.

om ze te ondekken, maar'-t ongeluk wilde dat 'er niets

opgedaan wierd ; de Slaven zulks te weten gekomen
zijnde, waren hier over zo trots, dat indien zy niet

al te wel van haar Meefter of Vrouw bejegend wier-

den, terftond dreigden om weg te lopen.
"* '

• Gelijk
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Gelijk gebeurd is van zekere Slaaf, die van zijn

Meefter te Paramaribo was weg-gelopen, en 'snagts

de ftoutigheid nog- durfde gebruiken, om binnen
voorfz. Plaats by zijn aanhangers te verfchijnen ; de
Meefter hier van verwittigt zijnde , liet vier Mannen
op hem paflèn met goede Houwers voorzien , want
hy droeg ook een by zig : Hy zijn gaftg gaande
als voorheen, wierd eindelijk overraft; hier viel een
feherp gevegt Voor , maar veel Honden der Haz.en dood

zjjnde , wier hy gevangen genoemen , en was zo vrees-

lijk gekwetft , dat zijn Meefter wanhoopte ontrent

zijn genezinge , gaf hem om dies wille over aan 'c

Ceregt , op dat hy ftraf ontfangen zou tot fpiegel

van andere. Zijn Sententie wierd gemaakt , als dat

hy levendig zou gevierendeeld werden en de ftukken
in de Rivier gefmeten ; hy wierd dan losbandig op
de aarde neder gelegt , zijn hoofd op een lange balk

,

d'eerfte flag die hy in de benede buik kreeg , deed
al zijn water uit de blaas barften, zonder dat hy het
minfte geluit gaf en zag 'er zelf nog na ; de twede
flag met de Bijl die wou hy met de hand afkeren,
maar den hand en de boven buik wierden door ge-
houwen , nog al zonder geluid; de Slaven en Slavin-

nen hier over lachende , zeiden tegens malkanderen
dat is een Man; eindelijk de derde (lag op 't borft en
hert deed hem de dood , zijn hoofd wierd afgehou-
wen , 't lighaam vorders in vier ftukken , en in de
Rivier geworpen. Deze Volkeren makende over het
fterven weinig ja geen fwarigheid , zeggende dat zy
Ha de Bakkerare, dat is, Hollanders haar Land gaan,
en na eenige tijd als een Blanke wederom keeren tot

hare Broeders ; dan , zy ftellen ook vaft de Blanke
ook hare voorgaande Geflagt en Broederen zijn , voor
Zo verre als die uit Europa met de Schepen daar
komen.

Pi , Om
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Om dan de kwaadaardigheid van de Slaven voor
te komen, is 'er een gebod uitgegaan over de gehele
«Lapd-ftreek , dat elk Planter zal gehouden wezen by
zijn by hebbende bedienden , zo veel nog te ontbie-
den, dat tegens yder twintig Slaven een Blanke zal
wezen, 't welk nu in 't. werk gefteld werd. Eer ik
tot het verhandeling harer Dooden zal overgaan , moet
ik nog hier iets zeldzaams verhalen.

Een zekere Perzoon, zijnde een Blanke Neger Of-
ficier, kreeg een voornemen in 't hoofd, om zig als

Koning over geheel Zminamt op te werpen : Om
dit uit te voeren , maakte hy een heimelijk verftand
met de Slaven van zijn Plantagie , dat ze hem hier in
zouden behulpzaam wezen , en deed haar grote be-
loften ; mids dat zy zulks aan de Slaven op alle

Plantagien Zouden bekend maken, wat hy voor had;
't welk was , om op een nagt alle Blanke dood te

flaan , zo wel aan Paramaribo als op de Plantagien.
De Slaven beloofden hem alles na te komen , maak-
ten het hun mede Makkers , te weten de voornaara-
ile van yder Plantagie , bekend ; deze om geen ge-
vaar te lopen , vreesden de aanilag te wagen , ontzei-

den haar dit voorftel. Waar over de t' zamen-gefwo-
rene verlegen wierden , en durften't haar Neger Of-
ficier niet bekend maken hoe ze gevaren waren , dog
zeiden hem al 't geen hy liefft wou horen. Hy bleef

dm nog in die voornemens van 't zelve uit te voeren,
niét unders wetende of de zaken gingen regt. Als
nu dk ongelukkige nagt verfcheen, waar in hy zijn

opzet zou aanvangen, (zo hy niet anders meende)
was met de Slaven in 't Veld gegaan om zijn laallc

béüuk te , nemen:; maar zy , die een zamen-fwering
tegens -hem gemaakt hadden, namen hem gevangen,
banden hem handen en voeten , brogten hem voorts

by zijn Meefter, en deden haar beklag tegen de zel-

;' % ve
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ve : De Meefter alles overwegende , wierd te rade
hem na Paramaribo te brengen , en aldaar te verkla-

gen , vrezende dat 'er zulke voornemens meer mog-
ten groeijen ; hy wierde dan geregt en tot een ipie-

gei Opgehangen,
Indien een van de Swarten koomt te fterven, wer-

den ook alle hare Vrienden en Bekenden ontboden

,

om over de Overledene rouw te helpen bedrijven
fchreijende en kermen deerlijk , zonder ophouden , zó
lang de Doode niet begraven is, en gewoon des Dui-
vels lof te zingen; eenige huuren Vrouwen, die den
tijd van zes Maanden alle dagen drie maal over hun
Doode huilen. Een Dood-kilt van Planken gemaakt
Zijnde , word hy daar ingelegc op eenige Bannannes
bladeren, in plaats van ftroo, nerTens een a twe ellen

OjfcnabrHgs Lijnwaat, een Brood, Scheermes, en ee-
nige Koralen onder zijn hoofd gelegt , waar op hy
na het Graf gedragen en begraven word. In 't Graf
gefteld zijnde , word dan een Schotel zoppe , met een
Haan gekookt , boven op zijn Graft gegoten , op dat
ene Doode, heen en weder wandelende, dorft, hon-
ger en koude lijden, en hy na deze mogte komen te

verrijzen , daar van eeten kan , als mede het andere
goed tot zijn gebruik kan ftrekken ; en de Haan hem
waarfchouwe de tijd zijn 'er verrijzeniile. Wanneer
hem eenige redenen, waarom hy geftorven is, afge-
vraagt zijnde ; en niet en antwoord , om dat een
Doode niet en fpreekt maar ftil leid ; zo gaan zy alle

in een ronde kring eenige malen, onder 't roepen ett
kermen , om het Graf; en dan wederom te rug na
haar gewezene fterf Hutte ©f Woning, al weenende
en zugtende, zo prats ziende als een Kat die het krol-
len aanhing , tot dat de Spijze en hare Maaltijden-
bereid zijn ; die zy aanregten in een houten Bak met;

Zop of liever Bry, by haar Trof getaamt > en Scho-
tel

Op hoe»
danigen

maniere
de Swar-
ten hare

Dooden
begraven

en verde-

re Cere-

moniën.
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tel Teyer en Teyer bladeren ; neffens eenige andere

Kruiden by een ftukje zoute Vlees , of eenig ander

Wild , of Vis , by haar gevangen , met een lange

Zop geftoofc, of ordinaar wat Roomfche Tarwe of Mi-
lie , die zy ftampen en koken j gevolglijk tot een

Spijze bereiden in manier als witte Pap , dat by
haar Tom , Tom ,

genaamt word; en nog eenige aard

Vrugten. Andere houwen het Vlees aan ftukken en

fleken het nog lillende aan 't Spit , daar na trekkens

het lijf uit , in 't Gras leggende bankettere van 't

verte Wild braad , en zetten 'er een dronk Melatjes ,

of Zyroop met water gedunt tot een bekwaam zoet

en fpoeling der dermen , of een zekere Indiaanfche

Drank , ook wel de fterkc Kil Duivel of Duivels-doed ,

waar mede zy lullig Gaftereren, zig verheugende drie,

zes en ook zomtijds twaalf Maanden. Na dit affter-

ven doen zy , ter eere van den zelven Overledene,

wederom een Maaltijd , om haar het vorige wederom
indagtig te brengen , Offeren de eerde beet aan de

Zonj dan beginnenze van haar verdoolde Makkers te

fpreken , en twijffelen tuflchen hoop en vrees , of

die levendig of dood zijn. Zy alle hebben het ge-

voelen van Pijthagoras , nopende de verhuizinge van

de Ziel van 't cene Lighaam in 't ander ; en dat zy

,

als zy komen te itcrven herboorn zullen worden, in

middels na Europa gaan , en wederkeeren in haar Va-
derland , op het gezang van de rijke Dogter de Zon ,

die binnen het pragtige gewelf haar ruizende fprel by

raagt door de fijne (toffe fchied.

Dit werd ook wel van haar gebruikt, dat, zo eer

de Doode met aarde bedekt is , eenige van de zelve

dan gaan om Takjes van Lemmetjes Bomen te pluk-

ken, en fteken die boven de Doode in de grond en

laten dat zo wallen : Als dit gedaan is , zo danflèn-

2e al drinkende rondom het Graf, zingende de deug-

den
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den van de Overledene : De Dram werd van haar

Meefter daar toe gegeven j als ze haar lang genoeg

vermaakt hebben, 20 gaat elk, gelijk hj gekomen is,

Weer na Huis.

Tot vermaak van de Lezer zullen we, tot befluit

van dit Hooft -Deel, hier iets ter nederftellen aan-

gaande de Spraak der Swarteh , zo ze van haar op de

Zurinaamfche Kuft gefproken werd* dewijl haar eigen

Moeder-taal niet te verftaan is. Maar om dat d' Engel*-

fchen deze Colonie lange tijd hebben bezeten, (gelijk

voren gewag gemaakt is,) zo hebbenze dier zelver

Spraak mee(l geleerd ; dog om dat 'er Negerde woor-
den onder lopen, zo werd het Neger-Engels genoemt;
gelijk blijkt uic dit na-volgende.

Oudj.
Oe fatje jou temt
My bon.

foh bon toe .
?

Ay, •

My belle wel.

foh wantje fie don pnkinine f

fie ho draeif

Ay mie wanto drinkje.

Grande dankje n§ ver mie.

fo wantjt fmoke Pipe Tvbak-

kef

fo wantje hek* wie jaryf

Loeks mie Druijc fe hanfum?

Mie jary no grandebon ?

Ay hantfumfo tron.

fo wantje gaeu wakke lange

mie f

Ot platje joe. wil guit?

Goedendag.
Hoe vaarje al ?

Al wel.

Vaarje ook wel ?

Ja-
Ik vaar heel wel.

Wilje een beetje zitten gaan?

Hebje geen dorft?

Ja my lult wel drinken.

Groten dank niet voor my.
Wilje niet een Pijp Tabak

roken ?

Wilje mijn Tuin reis zien ?

Zie mijn Druiven hoe mooi
zijn ze? ;

,

Is mijn Tuin niet goed?
Ja zeis heel mooi.

Wilje met my uitgaan?

Spraak
der Ne-
gers.

Waar wilje gaan ?

Mis
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Mie wil gaeu na Watre-zy. Ik wil na de Water -kant
gaan.

Wanneer wille wy de Ri-Oe tem wie wilgaea na Ribaf

Oe flesje tem.

vier op-varen r

Wat tijd het u belieft,

Akeji ofjoe tan an

boufe i

kWilkom hek* joe n* aper
dina tem.

No mie ben benaksfi t* entre

pies a reddi wen.

As hem pies hem kom te

maare.

Oe/om bady Maflre vor joel

Oe fajfe nam Vb* joe Maflre f

Öe fajfe kafe joe Mmfif
Oe plejfe jo liewyi

Kleffe byna Forte.

Jie no love mie moore.

ft wantje ftiepe tringe mie f

No mie no wantje.

fie no bon.

fie monbie toe moujfie.

Kom boffe mie wantemi

Een ander Zamen -Spraak.

Mijn Vrouw laatje goe-

dendag zesgen.

bn vraagt of je t'Huis zult

blijven?

Ze wilje t' agtermtddag ko-
men bezoeken.

Neen ik heb al by ee* an*

der late vragen of'c haar

beliefde dat ik zou kb*
men; <i

Als 't haar belieft zo kan ze
morgen komen.

Wie is jou Meeder?
Hoe heet jou Meefter?
Hoe heet jou Vrouw?
Waar woonje?
Digt by 't Fort.

Je hebt mj niet meer lief.

Wilje niet by my ikpe?
Neen ik wil niet.

Jy bent niet goed.

Jy bent te gierig.

Kom zoen my reis.

JSja tappe.

JLxNa bie laett.

Tot Na-geregt.

Zon k$mme«

Öm hoog.

Om laag.

De Zon komt op.

&r
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Zon gaettd on.

Santje.

V R I

Kaba.

JJaufi.

Tappe.

Tappe windels,

Ope windels.

Ver watejie no ope windels?

Om de Lezer, niet te lang, met deze ftoffe op te

houden , dewijl al te veel walgzaam is ; 20 zullen we
overgaan tot de Indianen , die de Colonie Zuriname

uit den eerftea Oorfprong; als eigen Land-aaxd heb-

ben bewoond.

NAM E.

De Zon gaat onder.

Een ding , en al wat voor

hiar niet te noemen of

zeldzaam is,

Gedaan.
Een Huis.

Het Dak,
Doet de Venftcrs toe.

Doet de Venlters open.

Waarom doe je de Venfters

niet open?

a* yn. hooft
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VIL HOOFT- DE EL
Handelende Van de l^araïbanen of jtmerikaan*

fcbe Inwoonders Vm Zuriname.

e eigenaars en ingeboorne Menfchen dezer

Coionie , zijn van ouds af genaamt India-

nen en hare Vrouwen Indianinncn , uit wat

oorfpronklijk Geflagte en is my niet be-

kend , dog waarfchijnlijk van faftt , de-

wijl men in hen eenige denkbeelden van de Zund-
vloed by overlevering befpeurt worden. De Man-
nen zijn doorgaans grof, vet eti kort Van Lighaara

;

bruin - geel of liever , zo men daar zegt onder de
Chriltenen, roodagtig-bruin van koleur; lachende van
gelaat , breed van fchouderen en van heupen , byna
alle van een friflehe gezontheid. Haar aangezigt is

rond en breed, engten meeften deele zijn hare wan-
gen geteikend met twe kleine kuültjes in het midden.
Haar mond is tamelijk wijd , en hare tanden zijn

volkome wit en digt aan een (taande. De oogen zijn

kleinagtig en fwart , maar zeer doorftralende. Ook is

haar voor -hoofd en hare neuze plat , maar door ge-
weld gemaakt, en niet natuurlijk : want hare Moe-
deren drukken die 20 in hare geboorte , en nog ge-
durig den tijd dat zy haar zogen ; haar inbeeldende
dat hier infehoonheid en volmaaktheid gelegen is :

want zonder dat zoude hare neuze wel gevormt we-
zen , en1 haar voor- hoofd verheven als het onze.

Hebbende doorgaans lang {ruik fwart hoofd-hair, dat

hun tot op de hcupe en wat korter hangt ; zy zijn

geweldig zorgvuldig in haar te kemmen r en agten dac

zeer
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zeer eerbaar te wezen. Hunne haircn Olijen ty t en
hebben eenc vindinge om het te doen waflehen. De
Vrouwen kemmen gemeenlijk hare Mannen en Kin-
deren. Mannen en Vrouwen vlegten hun hair van
agteren , én doen het eindigen, in eenen kleinen hoorn

,

die zy midden op bet hoofd (lellen. Aan beide de
zijden laten zy het met lokken hangen i na de na-
tuurlijke vryheid. Voorts gaan de Karribanen mede
nakend, genoegzaam met redelijk verftand en geheu-
geniflè begaaf, gelijk als de Negers zonder eenige kle-
dinge ; als alleenlijk hebbenze om het Schamel-deel
en ftrook geel geverft Linnen , een vierendeel breed
en twe ellen lang , het welk zy Langoutin noemen

,

dat zy mede tuflchen de beenen door winden , en
voor en agter op 't Lighaam met de einden laten ne-
der hangen. Haar Lighaam is met allerlei figuren Manier*
en verbeeldinge, van uit 'er maten fchonc rode verw, om haar

die zy Zinwlijn noemen , neffens fwart , dat negen LiShaan?
dagen duurt , or> een bezondere kunftige manier be- *f

befchil*

fchildert ; hebbende een klein zilver maantje aan het
aen '

middelde deel van de neus hangen. Op hare rugge
dragen zy. een merk teken daar by zy te kennen zijn,
welker* Kapiteins Onderdaan en uit wat voor Land-
fchap zy zijn. Eenige hebben knevel-baarden en an-
dere heel glad.

Deze noemen hare Vrouwen QuonUm en zijn zeer
blohertige h«nige Helden , zo dat zy niet wel voor 't

hoofd komen als dappere edelmoedige Soldaten , maar
liftelijk en bedrieglijk op verrafïïnge. Egter hebben
zy lange Jaren Oorlogen tegens de Ghriflenen ge-
voert , alzo het Land in een ontelbare menigte van
die Natiën bevolkt is y mede in veel verfcheidene
zoorten als de Negen. De meefte die in deze Colo-
nie zig bevinden , zijn Karaibanfche Indianen en lndfa
vinnen.,, en men zegt dat een Chriften bekwaam is

03 . OJB
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om tien Indianen op de vlugt te drijven , deels door

blohertigheid én vreze die zy voor de zelve dragen y

gelijk men ondervindinge daar van heeft.

De meeftc bezigheden van de Karaïbanen is zig op

de Jagt en Viflcherije te begeven, waar in zy een

goed gedeelte van hunnen tijd door -brengen , maar

byzonderlijk in de Viflcherije. Men ziet haar zelden

gaan uit hare Huizen zonder Boog en Pijlen'. En zy

zijn geweldig fnedig om 'er haar mede te dienen ,

haar gewennende tot deze oeffening van haar allerte-

derfte Jonkheid. Het gene te wege brengt dat met

'er tijd ; zy haar zo fchrander en zo verzekert ma-

ken op het handelen van den Boog , dat op hondert

fchrcden zy in een oort van eenen Rijksdaalder zou-

den treffen , zonder immer te miflen.

Zyütetv Zy zijn verwonderlijk fchepzinnig om met den An-
fcherpzin-

ge i te Viflchen , en den Vis met de Pijle te fchie-
nig om

ten> gn men Z0U(je hare geduldigheid in deze

Aneelte oeffening nict konnen verwonderen , want zy zou-

VhTchen , den 'er zomtijds een gantfehen halven dag aan blijven

en Pijl te zonder haar te vermoeijen. En als, wanneer zv den

fchieten. Vis lang genoeg hebben aangelokt , zy eindelijk ee-

nen groten en magtigen komen te befpeuren , die

haar we! aanftaat , en wel terhand is, fchieten zy'cr

met de Pijle op, even als de Brazilianen. En gelijk

zy uitermate goede fwemmeren zijn , zo werpen zy

terftond haar zelve zonder fchroom in het water na

de Pijle , om hare prooije aan te grijpen.

Hout om Dat zo d' andere uitvindingen tot de Viflcherije aan

veel Vis- nze {Karaïbtmvn komen t' ontbreken , hebben zy toe-

vlugt tot een zeker hout het welke zy ftampen na

dat zy het aanftukken gefheden hebben. Dan wer-

pen zy het in de poelen , of in de plaatzcn daar de

zee ftille is. En dit is gelijk eene al - vermogende

Mmit , met dewelke zy zo vctl Vk vangen als zy
willen.

fchen te
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willen; Maar zy zijn zo voorzigtig dat zy haar met
deze uiterftc konft-greep niet dienen , als in den nood

,

om niet al te groot eene vernielinge te maken.
Na de Jagt en Viflcherije , begeven zy haar aan

verfcheide geringe werken
, gelijk om bedden van Werk-

Katoen te maken , zeer wel geweven , en die zy 2aamhei<i

Amak^n noemen. Zomtijds makenze cenige Callabaf

fen , een zoorte van een Boom -gewas, die midden
door gefneden twe Schaaltjes zijn * die zy behendig
bcfchildcrcn , daar zy dan uit drinken, van welke ge-
was daar in verfcheide zoorten en grote zijn. Ook
wel Pagaaitjet^ een aard van lang gevlogtene Korven,
van Riet dun gefpleten , dat zy zodanig digt weten
te werken niet veel nettigheid en tot veelderlei ge-
rijf, dat het eenigc tijd op 't water kan leggen zon-
der het nat in te fwelgen. De Vrouwen fpinnen
Itct Katoen op de knije , en gebruiken gewoonlijk
nog klofTen, nog hafpel.

Zy zijn niet minder zorgvuldig aan hare Pirauges , Maakzef
öf Zee-fchepen te werken , en aan alle haren toefteï en toeftel;

van Vrede en van Oorlog. Deze maken zy van ee-
v
?
u eea

üigen dikken Boom , die zy uit hollen, fchaven en
Pirauëe-

effenen , met eene verwonderlijke behendigheid. De
grote Piraugen zijn zomtijds gehuift of op-geboegt ge-
lijk men (preekt, na het bovenfte rondom ; bovenal
na agter met eenige by.-gevoegde .Planken. Zomtijds
fchilderen zy'er haren Adafoya op. Temets Wilden
of fnakerijen. De Karaïbanen die langs de Zee hare
goederen na Paramaribo moeten vervoeren , hebben*
groter Pirauges als de gene die de Rivier op en ne-
der varen, 't Zijn lange fmalle Schepen , in 't mid-
den wijder als aan beide einden die fcherp aflopen

$
zijn van onderen rond , en van 't eene eind na 't an-
der toe zijnze ook rondagtig y zo dat de beide cin*
écu mt het water ftcken, Aan beide zijden loop een
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lange fpicr , een weinig hoger als 't boort , dat met

kleine fpiertjes langs het zelve heen onderfteund word,

met haar Üghaam fteunenze daar tcgens aan, terwijl

ze Pagayen , of voort roeijen. Ziet het geftel op de

by-gevoegde Plaat

:

A. De Pirauge daar de Karaïbanen m Varen.

B. De Kapitein of Opper-hoofd van 't Vaar-tuig.

C. Een Kano.

D. De Boskagien zo ze zig aan de Rivier vertonen.

De Scheppers zijn een half Mans lengte lang, ook

wel langer na 't dat de Vaar-tuigen groot zijn, onder

met een lang werpig breed blad , en boven aan de

ftok met een kouk , dit gereedfehap noemenze ParU

De grote Vaar-tuigen voeren dikwils dartig a veertig

MaHnen, met hare Oorlogs gereedfchappen ; en werd

van haar Pirauge, de kleinder zoort Kano, genoemd.

Als ze nu varen, zo zit de Opper-hoofd van 't Vaar-

tuig agter op met een Pari in de hand, daar zy hare

Vaar-tuigen zo wel mede weten te fturen , als de

onze met een Roer; de zelve Opper-hoofd heeft een

Hoed op 't hoofd tot ondericheid van d' andere.

De Karaïbanen houden haar ook bezig met het ma-

ken van aarde Potten van alle zoorten , die zy kon-

nen bakken in ovens gelijk onze Potte-bakkeren. En

met die zelve aarde maken zy Platen of Tegelen, op

dewelke zy de Cajfave doen bakken.

«:- Zy zijo onnozele Menfchen in het tellen ,
gelijk

Ie telders. & in verfcheide dusdanige gelegentheden heb aange-

merkt, want als zy met een party van dartig bollen

Verwe , by haar Oriane of Roekoe , te koop en te

ruilen komen, zo weten zy niet agter een te tellen;

dan zy leggen vijf bollen by malkanderen volgens het

getal der vingeren aan de hand , en dan wederom





ï>
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vijf anderen , dan haar eigentlijk getal zig niet verder

vermeerdert, als tot vijf; zo als ze dan tkn willen wij-

zen , tonen zy ook alle de vingeren ; en twintig word
met de vingeren en tonen aan de voeten te zaraen

gewezen

.

Het gewonelijke geld dezer IndUntn , onder baar ; Schelpen

beftaat in Zee -Schelpen , langwerpig met een gaatje werd vaa

in de lengte doorgaande, een gedeelte fwart- bruin, haar als

en een andere zoort wit , drie fwart -bruine (tukjes, p
c
!j~ &c

"

gelden zo veel als zes witte , zijnde de waarde van
rui

twe duiten Hollands , en gevolglijk , twaalf fwarte of
vier-en- twintig witte een Hoüandfche Stuiver.

Men kan haar niet in fpreken dat zy Klederen dra-

gen , dan zy geven voor , wijl zy des daags twe

,

drie , en meer malen in 't water zijn , dat zy dan

grote moeite met het uit en aantrekken hebben; dies

te neffèns ook hare Naburen grote fchande; tot vcr-

agtingen en onluften van Oorlogen, zoude aandoen.

De Zarakttjïs zijn uitmuntende fchone Vrouwen , De Zura-

gaande in 't geheel nakend, zelfs met het Moederlijke kufis zijn

deel , en de hairen daar lang {luik aan nederhangen- fch°ne

de , die zy ook met de Kam kemmen ; 't is een groot
VIOUWen '

Volk. Hebbende alleene een witte Kriftal in de on-

der lip hangen, van de grote eener duim dilae. Zijn

byzondere Oorlogs - luiden , wrekende haar aan haar

Vyands bloed. .

De Cdrios gaan mede met 't gehele lighaam nakent ; DeCan-
houdende Koophandel met haar naaftc bloed , als wan- os.

neer die zelve haar niet wel en behagen , de Man
verkoopt zijn Wijf en Dogter , ook de Broeder zijn

Zufter , 20 wanneer hem die niet fchoon genoeg en
is ; als hebbende het Mannelijk oor de oppermagt;

dragende ook Kriftallen aan de lip. Meftende hare

Vyanden die zy overwinnen, zo Vrouwelijk als Man-
nelijk geflagt , Jonge en Oude, zonder eenige de

R minfte *
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minfte onderfcheid , etende de zelve op hare zonder-

linge Feeft- dagen : etende ook allerlei zoorten van

vet in hare Spijzen ; daar en tegens alle andere dier

Natiën het zelve voor zeer fchadelijk en ongezond

,

houden , altoos weg werpen.

De Secotiaanfche Wijven , en zo de Indianen haar

noemen Omchay , zijn van een redelijke geftahe , op
het hoofd hebben zy een Krans van haire op ftaandc

kort, latende het ongevlogten op de fchouderen han-

gen \ en zijn zagt van vel, maar niet dik om 't lijf.

Deze hebben kleine oogen , die zy Onou noemen

,

platte en breede neuzen, èen kort voor-hoofd en eene

wijde mond. Meeften deel hangen zy blauwe Kri-

ftalle Koralen j en gea'maljeerde beentjes aan de hals

en ooren ; het voor - hoofd , de wangen, de knien ,

armen en fchenkels, zijn haar met roode (tippen ge-

ziefd; de navel op de buik fnijden zy.af. Onder de

Chriften Menfchert gaande , liaan zy de armen kruis

wijs over malkanderen , en zijn bekleed van de navel

af tot op de heupen ; van agteren met een ruig- Die-

ren- vel, dat ook heel kondig toe bereid is, omhan-
gen. Haar grootfte vermaak is te wandelen en de

Jagt , nefFens de Viflchery , by te wonen ; en te

Swemmeh , als Dotho Nercm Dogter , fnijdende het

water met hare borften dat het fchuijmt. Hoe wild

2y ook mogen zijn zo zijnze zeer grote beminders

van de eer, en voor al dat regtvaardig en Waaragtig

is , hebbende dit uit een eigen aangeboreniheid , hou-

dende zy in grote veragtinge de boosdadigers en be-

driegers , ja zo zeer als zy vrienden der goede en
deugtzaamheden zijn.

Deze Natie vcrfchelen zeer veel van de Swarten;

zo Mannen als Vrouwen, wegens hare meerder Men-
fchelijkcr over-een-komen met de Chriftenen ; daar-

om alleenc in Huis gebruikt worden om op hare

Mee-
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Meefters en Vrouwen te paden , zijnde haar . die vry-

heid gelaten tot meerder zagtmoedigheid , als bemin-
naars hares ouden eigen Vaderland; fcbuüende onder

haar geen armoede , nogte dier "zelver vreze , een blijk

gevende dat zy zijn v©or de gemeenfehap van goede-

ren , in Spijs en Drank hebbende ; gene andere tij-

delijke bezittinge nog poginge om de zelve , want
als wanneer zy maar een klein Visje vangen , en
twintig fterk waren , zo zoude het gulhertig in zo

veel delen gedeelt worden als zy magtig zijn. Ne-
men ook bezonder in agt het pond van vergeldinge,

omtrent die gene die haar goed of kwaad doen.

Hare Huizen en Woninge zijn kleine Hutjes, van
hout en takken gemaakt , met bladeren gedekt , en en Wo-
Land waard in op verfcheide plaatzen, Dorps- gewijs ninêe'

in de Boflèhagien voor en omtrent Vlietende Beken,
gebouwt ', en eenige der zelve ftuwen een hoek op
de geboomtens, om daar te meer voor de glibberige

Slang zeker te fchuilcn.

i Zy zijn zeer lang wijlig in hare redenvoeringej Zijn zeer

h geen zy in een kwartier uurs zouden zeggen, daar langzaam

hebben zy ten -minden een halve dag toe van noden, inhaarre-

fwervende hare uitgelezene gezel linne rondom haar} .

envoe"

ondettuflehen gebruiken zy by deze langzaamheid het '

geduld van nooit: of ooit in malkandcrs redenen te

vallen , en den aanhoorder , zo hy al iets Zeggen wil

,

vergenoegt zig met den fprekcr te gemoet te voeren

,

Wa, ï Wa s het geen in ons Nederduits zal beteke-

nen f het ,is wel. Ik heb eens, zo ais wy elk in een

Amaks of Hang-bedde lagen , een Meisje horen zin*

gen ,
geftadrg de zelve woorden horende zonder ee-

nige veranderinge van iets ; vraagde ik aan de Tolk
wat dit gezang, 't geen zo menigmaal herhaald wierd

,

dog behelsde? Niet anders, gaf hy my ten ant-

woord, als klein Vadertje, klein Vadertje, mijn Oog-
R2 jes.
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jes , mijn Oogjes , als ik geftorven ben. Dit had wel

een geheel uur geduurt , wanneer de Moeder haar toe

grauwde, datje Vader hier was hy. zoude uw beftraf-

ren ; wan-t de Man zoude met de naam van klein

Vadertje benadeelt zijn in eere en Dapperheid. Heb-
ben ook een zeker (lag van eer bewijzen onder malkan-

deren, wanneer zy den een den andere op de wegen
ontmoeten, dat is j dat het minfte voor htt meeftc

getal moet wijken, en indien zy niet meer dan twe
en zijn, moeten zy cerft beginnen te groeten, de drie

die haar tegen komen. )

Deze Karaibanen betonen een grote verwondering
wanneer zy iétfiant zien Schrijven , want zy

1

konrten

niet begrijpen dat men op zodanige manier zijn ge-

dageen aan andere, die afwezig zija, kan mede de-

len : Gelijk het gebeurt is, dat een Indiaan van zijn

Meefter wierd gezonden met ecnige der> belle Vrug-
ten van 't Land , aan een Heer die eerft nieuwlings

in 't Land gekomen was , neffens een Briefje ; deze

Indiaan eet onderwegen eenige der zelve, t' Huis
komende by zijn eigen Meefter met een antwoord

,

vind de Meefter , dat de Indiaan het getal der Vrug-
ten hadde vermindert , waar over de Meefter de /»-

.

diaan beftrafte , die dan daar fterk tegens fprak van

zulks niet gedaan te hebben , daar in de Meefter hem
overtuigde; eindelijk de Indiaan tot bekentenis geko-

men zijnde , zegt , dat de Meefter het niet kondc
weten, ten zy dat fitpitore, dat is te zeggen Duivel

,

moefte kwaad op de (lokker geweeft zijn , en de

Meefter zulks gezegt hebben.

Zo verfcheiden als zy zijn in Volkeren, zo ver-

deelt en verfcheiden zijn zy ook in hare Goden- dien-

ften ; maar in 't gemeen erkennen zy de Zon , de

Maan , voor hare Opperfte Goden ; of den Hemel
vol blaakende Sterren. Ecnige aanbidden deu Duivel

aan,
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aan , dewelke :; als wanneer hy op haar verftoord _
-

is , hem Aflchc ia de oogen werpen. Andere het
viguur van Hekate y Godin van Hemel en Hel. Ee^
nige Mannen Trouwen twe of drie Vrouwen, die, nat

de dood van hare Mannen nooit wederom Trouwen,
maar g^an "altijd ,daar na in 't fwart , en Befmeren
haar aangezigt met kool-ftof; en vet. Éenige geven
eerft hare Dogtcrs aan een iegelijk die by haar leg-

gen wil, en daar na geven zy haar ten Huwelijk,
pok geloven zy , dat hare Ziel na de dood. opvaart
in de Starren* en tegelijk met de zelve nederdalen,
onder den Horizon , in een Paradijs, van genugten.

Zeggende dat de grote Meeïter in den beginne eene HaarBy-
menigte van Pijlen in de aarde ftak, en dat de Man- gelovig-

nen en Vrouwen daar uit voort gekomen zijn. Ver- heid.

fcheide belachelijke opinien van de Man die goed
doet, als dat hy eens veel Tabak dronk, en dat hy
doen de Pijl gaf aan. hare Opperfte , .met een bevel
dat hy die zorgvuldiglijk bewaren zoude , op dat zo
doende hem dan niets ontbreken konde ; maar hy
verloor de Pijl,, en verviel 'daar door in groot gebrek
en ellende.

Veel van haar aanbidden de Starren alleene, óie Aanbid-

zy Cherien noemen , als wanneer die in de mid-nagt den Star-

over ; de Noord - lijn , aan den Hemel gedegen , be- 'en en
£
n~

gmnen weder te dalen: Ook de Wateren der Zee} géir
die Z)[ Param noemen; de Regen - boog , Rivieren, *

Fonteinen en Bomen; ook wilde Dieren , op dat die
haar niet zoude befchadigen. Als zy reizen laten zy
pp de kruis -wegen en gevaarlijke plaatzen , tot een
teken haar 'er yver , vederen ; en zo zy niets anders
hadden , ftcenen. Wanneer zy vrezen , zo rakenzer

de aarde aan en zien op de Starren; en in der waar-
heid zy aanbidden yder ding, 'twelk. zy, of. b^niinii

den^ of vreesden.
' J '
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De vlekken die in de Maan zijn, die zy Nona noe-

men, houden zy te zijn een Man die daar gevangen
zit om Bloed-fchande met zijn Zufter. Menende zo

zy vele van hare Vyanden dooden , dat zy over de

die in de Bergen gullen gevoert worden in plezierige Hoven,
om daar te danflcn en haat te verheugen met 'hare

Voor-vaderen. Overal hebben zy vuur met haar, om
haar daar door tegens de Duivel te befchermen, die

zy gedenken daar voor , verveerd te zijn. Zijnde in

dé"p^flehen een zeker zoort van hard hout, waar
mede 'zy, mettwe {lukken op malkandtrén flaande,

altoos vuur maken , zonder toe doen van eenig iUal

of yzer;

Mede vaft (lellende dat een Vrouw eerft geboorn
' K

is iti de Sehqppïnge der Wereld, en uit een van de

Goden Vodrr gekomen \i$ en «alzo Kfii'derèn gtba'art

heeft; hoe vele jaren (M dit gelden , of in wat eeuw ,

en weten zy niet te zeggen; maar hare Voor- oude-

fén en Ouderen hadden haar dit gezegt waaragtig te

aüijh , *t Welk ook by haar
1

alzo ortwederfpreke] ijk word

aAlgeöomfn? Oordelende? dat alïc Goden Menfchelij-

ke naturen hebben, en alle hare Goden-beeltcnifFc na

Mènfchlijkë gëdaamens maken , die. Rewafowok , of

ook wei bV iti^êrt „fyïvafa, noemen.

'®èxmb ;fÈ^nïgp ÖMrèri eêrts^VJaars anrt de Zon , die zy
ook a^ii] C^a^: ftoeïnen , een darten i nuk , mer kruiden gè-

ftofltqrty haiigénde kranlïen van vrugten om zijne

horens 1 'en .deze gifte alzo prezemerende. Na het

Öoileh;" bidden' ïy de, Zbnne , dat hf wil maken
dat rMr "L&ïid wederom zulke vrugten voort brengt.

Maar a'ati
!

ható ÖucÜïteri of hare Regeerders , zijn zy

gewoöri hare5 eerft geboorne van 't Mannelijke geflagt

fe.Öftèr^ri.
f!

Hfet,,Oyerfpcl van de Vrouwen, word by

$ffigr ook gêftrüfr friet <g*eiVelen ;'. in eenige Dorpen

Word de Natie ran zijn , Maagfchap toegelaten 4 .
de

keel

,
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keel, van de Over fpeekier s en Oveifpeeïdereflen , af

fnijden , als die op de daad bevonden . worden.
aanbidden Duivel

en van dorfl klagende

fchen-bloed vergoten om zijn dorft te lefïèn.

Vele wederom zijn aanbidders van de Zon, of Ou»
aj/ohs en te. gelijk het Water, dat zy Tenna noemen,
overmits de Zonne door hare warmte , en het Wa-
ter door hare vogtigheid, alle dingen voort brengen ^
derhalven als zy eten en drinken , zo zijn zy ge-
woon eenig deel van hare Spijze in de lugt op te

werpen na de Zonne, daar door te kennen gevende,
dat eenige zielen daar door van hier om hoog ten

Hemel varen , en wederom in hare trage lighameq
keeren.

Andere nogtans van deze Amerikanen erkennen ee-
nen Opperde God , (noemende.de zelve Mirocochd^tn nog-

ook wel Pachacamac , en dat hy woond in 't zeer ~ns e
j;

n

fchone Zuid- Land,) nogtans dienen zy 'er vele , en Q
P
!
e

dat 'er een Opperfte Wezen is, die goed doet en nie-

mant kwaad,, gelijk wel de Duivel^ die zy ook wel

farakin en Toupan noemen, en daarom van haar. veel
geagt , door befweringen en Offeringc dienen. De
bedriegers van dit Volk hare Leermeefters , die zy
Pejes noemen, maken haar wijs dat zy grote gemeen-
schap met deze zo genaamde Duivels houden.

Deze maken ook wel Goden van hare voornaam-
fte Gevangens , aan de welke zy Goddelijke eere be-
wijzen , zomtijds zes en zomtijds twaalf Maanden lang

;

maar ten laaften dooden zy hem. Deze Pejes trekt

hem het herte uit, en Offerend al rokende van bloed bewijzen,
de Zon; daar na word hy verders geopend, aan (luk-
ken gefheden en gegeeten ; zo als ergens anders dit
haar bedrijf zal voorkomen.
Zommige ftraifen Dievcry en Doodflag met verlies

van

Godde-
lijke eere

die ze aan
eenige ge-
vangens



van Die-
very en
Doodflag.

-

Houden
veel van
de Tove-
naars.
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van neus en ooren , en eenige mee de dood. 't Werd
Voor een Godsdienft gehouden als hare Dogters, van

de Pejes, ontfehaakt worden. Wanneer het Dondert
en Blixemt , 20 heggen zy dat de Zon op haar ge-

ftoort is. Indien 'er een Eclipfis is , 20 bekrabben

de getrouwde Vrouwen haar aangezigt; de Maagden
trekken

!

bloed uu met fcharpe Vis -haken. Als een

Kommeet gezien word 20 flaanze de Trommelen, me-
nende de zelve daar door te verdrijven. De Medi-
cijn en belachelijke Tover - kon ft , als zy jong zijn,

word haar geleerd ; zijnde als dan twe Jaren in de

Boflcrien, die zy Vropa noemen , opgefloteri; alle die

tijd blijven zy' in hare Zeilen, ende en zien geen

Vrouwen, nog en eeten dan geen Vlees; wordende

van hare Meefters , of ook wel Autmoms of fotnas ,

m dé nagt geleerd. Eenige drogen hare Dooden aan 't

Vuur, de beenderen ten laaftén gebrand, en de huid

word de Vrouw aangeboden, oih van haar als een

Relïquié bewaart te worden.

. Eenige Natiën houden veel van fwartc Konftenaars

of Tovenaars , die zy onder haar zeggen te hebben,

de welke in Hare Tovery wonderbaarlijke en onna-

tuurlijke a&ien , dewijl zy met de boze Geeften gc-^

meenfehap houden , en raadplegen over hare Vyaö-

den , ook alle andere dingen zoeken uit te vinden.

De Mannen laten het hoofd over al befcheren , uk
genomen de kruin; over het eene oor dragen zy een

fwarte Vogel a die een teken van hare konft is. Zy
gaan geheel nakend, uit genomen de Schaamte, die

bedekken zy mede met een wild Dieren-vel ; dragen-

de op de zijde een zak : En nadien de Inwoonders

menigmaal hare konft in fchijn van waarheid vinden

,

geven zy aan 4ézc verborgene bedriegery , die hare

onnozelheid niet begrijpt , groot geloof.

Ook maken zy uit hare Wijven Waar.zeggereflên

,

dat

*!*>-_>»•».
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dat zig alzo toe draagt , eerft gaart .ecnigcr^ dier 20
genaamde Waarzeggers in een Huttc , tot haar komen
dan alle de Vrouwen, dié zy een voor een beroken;
dit gedaan zijnde , moeten de Difcipelen eerft zo
lang fchreijen, dan fpringen en omlopen, tot dat zy
van moedigheid nedervallen , als of zy dood ter aarde
lagen ; daar na zegt de Waarzegger, zy zullen haaft

wederom levendig worden , en als zy dan (fuperftie-

fieus) by haar zelfs gekomen zijn, zegt de konft be-
kende Waarzegger, dat zy zijn begaaft , konftige en
toe komende dingen te voorzeggen , in manier , als

zy aan de Wilde Bos Karaïbanen vooripelen; zo wan-
neer zy ten Oorlog gaan, tegens hare Vyanden, om
gewelt met gewei t te ftuiten.

Als wanneer hare Karaïbees , dat zijn hare Tove-
naars, en zo zy het noemen hare Leer-meefters , of
Viroances, aan komen om met haar Feeft te houden,
en hare Maraka, Geloofs-meefter, in te wijden, zo
ftellen zy zig op deze manier tot den d;ins.

Zy ftonden alle in een ronde kring d' eenc aan Daas
d' andere, buikten zig een weinig voor over , en om hare

trampelen dan maar met hare regter fchinkel, regter S?
10/?^"

hand leggende op de neersbillen, de linker hand la-
iri te wii-

tende by het Lighaam neder zinken j zo eene kring den.
maken zy of twe en drie , in 't midden , dog van
dezelve kring Waren drie a vier van de Firoances,

met gezierde hoeden op , klederen en arm-banden van
Vogel vederen ; en hadden in de handen hare Vader-
lijke Huis-Goden Maraka, of hare Rajfel en de Hei-
ligdom, ook wel Keuvas en ook Kêuvafkvecb, gaan-

de de Karaïbees een maal agter en een maal voorwaart

,

en bliezen met een lange Fluit j het tot Poeder ge-

maakte kruid Vetnm , daar in. Sprekende een yder
Pander aan met deze woorden : Neemt alle aan dm
Geeft der fterkte , «j> dat gy uwe fyanden overwinnen

S "">Ogt r
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dreigend* Oorlog en Dood. Dat zelve Csremoen
gefchied van harre Karaïltees menigmaal, dog een gru-
wel , als zy vers uit een fwaar gevegt en moort ge-
komen , dit zoude aanroeren eer zy in ftroom-watcr
wederom gereinigt zijn. Hebbende meeft een iege-

lijk zijn eigen Raffel , dat by andere ook Tammarak/t
genaamt word: Deze worden van hare Waarzeggers
jaarlijks berookt en ingewijd na hare wijze ; die ook
mede bedrieglijk , deze Tammaraka , een geeft in blaaft

op dat hy fpreken zoude, gevende het dan de Wil-
de, daar by bevelende, dat zy ten Oorlog gaan zul-

len en de Vyanden vangen. Dan de Geeften , zo
in deze Tammamka zijn, luftcn Slaven vlees teeten,
benoemende een yder dezen Rammelaar , zo verre

zy ten Oorlog zig bereiden , Beminde Zeen j maken
daap een Tent of Hutte voor, zettende het te eten.

Begerende deze Duivelagtige Oorlogs-lieden van deze
Zoon alles in voorfpoed , wat haar tot hulpe van no-
den , zoude (trekken.

Gelovende mede aan een Gewas , dat waft als ron-

de Mande een hoofd grote ; het is inwendig zagt,

fleken een ftok daar door, fnijdende een gat daar in,

in forma als een mond, doende daar dan kleine fteen-

tjes in op dat het rammelen zoude > gebruikende dit

ook in haar zingen en danfïen.

Zijnde de Thenever , harer Liederen , in den be-

ginne zeer treurig , daar egter het einde uittermaten

lieflijk is ; zo dat men zig over hare wilde Gezang,
daar zy de Mufijk niet konnen, ten hoogften te ver-

wonderen ftaat , hoe het zo wel klinkt en aanmin-
nig, met evendragtigheid (lemt, óp Alt§- tn Baffb.

Andere wederom komen wel met twe en drie hon-

dert , en by wijlen tot een menigte duizenden , te

zarnen ; van Jong en Oude , Man en Wijf, na dat

veel Volk in hare plaatzdn is * daau zy dan eer ft de

grond
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grond toe bereiden en fchoon maken. Dan zo is 'er

een uk den hoop, midden op de plaats én begint te

danflen, voerende de rey; dan danSen de andere alle

met malkanderen , en hangen yder met .haar drie en
vier Perzonen aanmalkanderen in goede ordere. De
eerfte zo de rey voert gaat voor 9 het meerder ge-

deelte agterwaarts, kerende zig zomvrijka om„ de an-

deren doen hem zulks na; daar op 20 vangt de Flui-

ter en de Trommelflager , een manier van een vois,

te razen ; zingende d' andere de rey vorder aanftonts

na, en als het gemeen die horen zingen, zo begin-

nen zy alle t'zamen te fchreuwen , dat men wel een
baal Katoen van noden heeft om de ooren te flop-

pen , en alzo het Artem Mujicum te verdoven. 'De
eene heeft dit de andere dat in de hand; een ander
wederom een uitgenomen Lighaam, dat gevult is met
kleine (teentjes , daar zy een Duivels gerammel me-
de maken ; de vierde heeft het hoofd met allerlei

koleur van veren beftoken ; de vijfde heeft Slek-hcv

rens om zijn knijen en armen , eenige buiken haar

met het lijf op de zijde heel krom, die wederom op
d' andere zijde , anderen ligten haar linker been op,
eenige de armen en vloeken ; eenige houden haar of
zy blind of fcheel waren, andere of zy doof waren;

d' eene lagt d' ander huilt ; anderen hebben bedrij-

ven of zy met eyfleren bulfters der razerny om zet

waren.

In zomma , zy bedrijven zo wonderlijke potzen ,

als een fnode Toneel Speelder haar niet zoude ver-

beteren. Tuflchen het danflen, drinken zy de drank

van de vrugt Caccurata , zo als dan by haar des tijds

alleen als iets extra gebruikelijk is , en brengen dan

ook malkanderen eens. Op deze dolle wijze danflen

zy veeltijds den ganfehen dag aan een , en nog wel
de gehele, daar aan volgende, nagt; met zulken be-

S % haag-
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haaglijke yver , dat het Veld door 't lopende fweet
zal bedouwt worden; als gemenelijk de tol van fpeel-

zieke Jongens , met de klitzende fweep voort gedre-
ven over een ruim Zaal (wijd,) om heen en weder
fwiert , daar de gonflende (lag op flag , hem vaart

geeft , en de onnozele Kinderen daar over verftomt
ftaan, de Jongelinge zig vaft over 't omlopende Bos-
boom-hout verwonderen. Even eens fwirrelt dit bal-

eorige Volk door een, zig veinzende van BAechia
Godheid bezeten te zijn.

VIII. HOOFT-

<«—mia >m^mmvm*m.\^amc^*mr
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VIII. HO O FT- DEEL.
Van dé gewoonlijke Maaltijden der J^araibanen.

Onthaal dat ^y doen aan die baar gaan be-

zoeken. Van de Oorlogen en onthaal aan

bare Oorlogs-gevangenen. Huwelijken, Ge-

boorte , en Van d? OpVoedinge der Kinderen.

Ouderdom, Stekten, Van ae hulpmiddelen om

de ge^ontbetd weder te krijgen , van bare

Dood , en Van bare Lijk-pligtetu

,et grootfte gedeelte van de Wilde en Bar-

barifche Volkeren zijn gulzig en onge-
fchikt in hare Maaltijden. Maar men
moet aan de Karaïbanen den lof geven van
zober te wezen , en zinlijk in hare ge

woonlijke Maaltijden , alzo wel als die van de vafte

Kufl: , hoe wel eenige onder haar deze prijzing niet

verdienen , gelijk 'er gene zo algemene regel is die
zijne uitfluiting niet heeft.

Dit Volk eet dikwils te zamen in het openbaar Huis,
gelijk wy het byzonderlijker hier na zullen zien ,. of
om zig te verluftigen in ongebondentheid, of zelf om
haar onder elkander t' onderhouden van den Oorlog

,

en van de gemene zaken. De Vrouwen , gelijk in

eenige andere Landen der Barbaren , eten niet voor
dat hare Mannen hare Maaltijd hebben gedaan , en
zy hebben gene geftelde uure tot deze oefïèning.

Hare mage is haar Uurwerk. Zy lijden den honger
zo geduldig, dat als zy van de Vifrcherije weder-ke-

S l ren,

De Ka-
raïbanen

zijn zober

en zinlijk

in hare
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ren , zy het gcdult zullen hebben om den Vis te
doen bradeH mee een (lap vuur, ©p een Roofter van
hout Van de hoogte van twe voetert of ontrent, on-
der dewelke, zy een zo klein vuur aanfteken , dat 'er
zomtiids <een gantfche dag van noden is om den Vis
te -doen graden gei^k, zy^ hem' begeren. De g^nc die
'er op hi're „wijze af hebbes gegeten r de zelve heb-
ben bevonden van goeden ïmaak, en gebraden in vol-
komentheid. Zy nemen algemeenlijk waar in alle de
Spijzen dk zy bereiden van haar aldus langzaam, en
by een flauw vuur te doen braden.
Zy eten gewoonlijk op kleine geftoeken gezeten,

en £der van haar heeft zijne kleine Tafel byzonder,
óie zy Matoutou noemen. Zomtijds ook eten zy op
d' aarde , huikende op de knijen , en in het ronde
d'ecne by d' andere'. Voor Tafel- klederen , hebben
zy geen lijnwaad gelijk wy j maar fchone en brede
bladeren van Eananie bomen , die zeer bekwaam zijn
om voor Tafel lakenen te dienen. Dit zijn ook hare
Servetten , en zy leggenze op haren fchoot om 'er
aan te vegen. Ook waflehen zy altijd zorgvuldiglijk
hare handen voor den eten. En zelf in hare Keuken
raken zy nimmer iets aan van het gene men mag eten
Voor dat hare handen fchoon zijn. Eindelijk in alle
hare gewonelijke Maaltijden blijkt met de matigheid,
eene zinlijkheid die men ter nauwernood zig zoude
konncn in beelden onder de Wilden.

Haar gewoonlijk Brood is eene zekere platte Koe-
ke tamelijk lekker , die zy Cafave noemen

, gemaakt
van de Mtwioe-Wottel. Het word op deze wijze ge-
maakt y 1de wortel , lioe wel zy zomtijds is van de
dikte der dije , word gemakkelijk uit d' aarde gerukt *

Men fchfapi haar terftond met een Mes, om af te

fchtlien eene kleine harde huit die haar bedekt , en
<Jan rafpt men liaar-, mdt écn platte nfpe van yzer

of
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ef van koper, van goede grote ; er> wen pejft het
Meel dat 'er afkomt in eenen Jijnen zak» of in lang.
werpige koufièn , of zakken , behendiglijk gevlogten
van biezen , of Latanie * bladeren , door de hand der
Karmkanen t om'er het zap. .uit te drukken, De Wil-
den , eer men haar van deze rafpen hadde gebragt,
gebruikten in plaatze van dit, zekere harde kartelige
(reenen, die op hare ftranden worden gevonden ; zy.
zijn onze puim-fteenen gelijk. Als de vogtigheid van
den Manioc wel uitgetrokken is ; laat men het Meel
door eene zeve gaan, en zonder het te mengen met
eenige vogtigheid, werpt men het op een Plaat, die
zomtijds maar van aarde is , waar onder men vuur
ftookt. Als het van d'eene zijde is gebakken, keert
men het op d' andere. En als het genoeg gebakken
is , legt men het in de Zon , om het nog harder te
doen worden, en op dat het beter zoude konnen be-
waart worden , maakt men het gewoonlijk niet dik-
ker als een pink , en zomtijds minder , na de zin-
lijkhcid van d' Inwoonderen. Het. blijft verfeheide
Maanden goed. Maar om het beft te bevinden,
moet men het eten eencn dag of twe oud zijnde.
Daar zijn 'er die het om ons gewoonlijk Brood niet
Zouden willen verlaten. En dit is een wonder, dat
van een wortel zo .zorgelük van hare nature ,, men
door de konft zulk een tMiitekend voedsel kan; trekt
ken.

Men maakt ook eene andere ^oorte^van Brood met
Spaans koren , dat men Mm noemt. Eenige eten
ook in plaatze van Brood de wortel Patate genaamt.
Wat betreft d' andere leef-togten die de Kamïkmcn

gebruiken s hare allergemecnfte Spijzen zijn d? Ech*
diflehen , de Vis van alle zoorten, uit gezondert du
Schild-padden; en de Moes-kruiden» gelijk de Kool,
d'Erwete» , en de Bonen. Maar. haai allergewóonl

lijkfre
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lijkfte eten zijn Krabben wel gezuivert van hare fchel-

pen , en gerooftert in haaF eigen vee, en met zap

van Citroenen en Pyman , die zy ongemeen bemin-

nen, en waar mede zy alle zaucen vervullen. Niet-

temin als zy Europeanen ontfangen, zijn zy 'er zo ver.

kwittende niet af : en zy fchikken haar hier in na

den fmaak van deze, door eene behaaglijkheid en be-

fcheidentheid die niet al te Wild-aardig is. Het bin-

nenfte van de Krabbe noemen zy Tattmaly : en hier

af is het dat zy hare gewoonlijkfte honger- verwek-

kende Spijze maken met water, met Menchache of fijn

Meel van Manioc , en geweldig veel Pyman. Voor

het laafte geregt gebruiken zy Viugten ,
gelijk wy.

En gewoonlijk genoegen zy haar met Vijgen , mee

Bananen, of met Ananat. Indien zy Vlees of gezou-

te dingen eten , dat is- alleenlijk door behaaglijkheid

tot de Vremdelingen , om niet overlaftig te vallen

aan die haar ontfangen ;' en om te gemoete te komen

de eene die haar gaan bezoeken. Want als dan , be-

reiden zy ten meeden dele Spijze na de fmaak van

deze En hier in is het dat men moet toe geven,

dat zy nimmer Zout , Verkens - vlees , nog Schild-

padde , nog Lamanün eten. ... «

. Belangende haren drank, evenals m vele geweiten

van Amerika, de zelve Granen van Mats die dienen

om Brood af te maken, worden gebruikt tot de men-

geling van eenen drank die plaatze houd van Wijn:

en gelijk wy onder ons, van de zelve koren Granen

die ons Brood verfchaffen, ook Bier brouwen; zo

mede in deze Eilanden, met de wortelen van Pataten

en van Maniec r die tot Brood verftrekken, maakt

men dranken , die gewoon zijn in dat Land. Den

cerften en allergemeenften die gemaakt word van Pa-

tater, 'm water gekookt,, is Maby genaamt. Hy ver-

fnft en verflaat den dorft • verwonderlijk , en hy neefc

ook

* -W ] K^-ük-
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ook eene .graagmakende kragt , die alle het flijmag-

tigheden van de lage delen doet af-zetten. Van waar

komt dat men niemant der gener die hem gebruiken

van Graveel hoort klagen. Den anderen drank die

men Qhïcoh noemt word gemaakt met de CaJJave zelf,

desgelijks in water gezoden. Men laat hem door een

Teems lopen , die de Wilden Hibiehet noemen. Dees

drank is uitriemender als den Maby, en verfchilt wei-

nig van het Bier in verwe, en in kragt. d' Indianen

maken hem geweldig aangenaam, maar daar en-boven

van zodanig eene kragt dat zo men hem te veel in

neemt , maakt hy dronken als Wijn. Zy maken hem
vaa Cajfave wel geroort op de Plate , dan gekneet

door de Vrouwen , en gegoten in Vaten vol water

:

alwaar, na ontrent twe dagen door zijne eigene kragt,

zonder vuur , gelijk de nieuwe Wijn doet, gewrogt

en gekookt te hebben ; men vervolgens hem met in-

itorting door een Teems laat lopen. En het zap dat

men'er aftrekt twe andere dagen bewaart zijnde, word
in zijne volkomentheid gevonden om gedronken te

worden. Voorts , om deze mengeling te doen ko-

ken , legt men in het Vat twe of drie wortelen van

Pataten , wel klein gerafpt. En het is waar dat deze

gewoonte die de Wilden waarnemen, van de Qajfave

te brijzelen eer men haar in het Vat werpt, zo wal-

gelijk als mogelijk is : maar ook is het valt en ze-

ker, dat de drank die 'er op deze wijze at word ge-

maakt , onvergelijkelijk beter is als den genen die

anders gemaakt word.

Boven deze dranken, maakt men nog in verfchei- Verza*

de plaatzen welluftige Wijnen. De Negeren , die meling

Slaven op deze Eilanden zijn , maken in - fnijdingen yjan de

in de Doornige - palm - bomen , waar uit druipt eene
pÖJj

de

zekere vogtigheid den witten Wijn gelijk , dewelke

zy verzamelen in verfcheide Kalebaifeh die zy hegten

T aan

nu-

ilK-w-jnxïSTmn
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aan d' openingen van deze Bomen , die 'er yder op
eiken dag twe pinten af geven , en zomtijds meer.

d'Aller-oudfte Schrijvercn leren ons dat onder d J Oo-
fterlingen de Wijn van de Palmen geweldig in ge-

bruik was
,

gelijk hy'er nog heden is : Men dient

'er zig ook mede in cenige geweften van Afrika , ge-

lijk in Monomotapa.

Dat meer is, zy maken met Bananien eenen ande-

ren drank , die ook elders word gevonden , -en die

eenige Coufeon noemen. Maar om dat deze Wijn,
hoewel zeer aangenaam en vol van kragt , grote

winderigheden veroorzaakt , zo is hy weinig in ge-

bruik.

De Kara'tbanen der Zuiderlijke vafte Kult, ontha-

len hare Gallen op eene geweldige klugtige wijze.

Want de Cacikes van de Karaïbanen , geleid den ge-

nen die hem komt bezoeken, in het openbaar Huis

,

zonder eenigzins te fpreken; dan bied men hem een

Stoel en Tabak aan, en men laat hem aldus eenigen

tijd zonder een woord te zeggen , tot dat hy wat ge-

ruit, en zelf ge-eindigt heeft van zijn Tabak te zui-

gen. Dan nadert de Cacikes , en vraagt hem of hy
gekomen is? d' Ander antwoordende, dat ja, zo gaat

hy by hem zitten , en onderhoud hem. Daar na
komen die van het gemeen , hem op de zelve wijze

vragende , af hy gekomen is? En hem t'eten aan-

geboden hebbende, onderhouden zy ook elkander ge-

weldig vermakelijk. Maar als zy Europeanen onrfan-

gen , die het ftiliwiigen zo lange niet kunnen bewa-

ren, dan fpreken zy tot haar, en onderhouden haar

van (tonden aan , gelijk wy gezegt hebben , haar

fchikkende na de zinlijkheden vand'andere, en doen,

om hun te behagen , tegen de regelen van hare ei-

gene p^cgtigheden.
" Maar het Gaftmaal dat zy willen houden is voor-

taan
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taan bereid ; laat ons dan zien hoe dat zy haar daar

in bdtieren. Zy geven aan ydcr zijne kleine Tafel

,

en zijne geregten alleen. Ecnige brengen gebakkene

Echdiflên; d'andere gefnerkte Krabben; eenige Moes-
kruiden ; en andere Vrugten , enz. Gedurende de

Maaltijd , onderhouden zy u en dienen u met eenc

verwonderlijke zorgvuldigheid. Men zoude haar geen

groter vermaak konnen aandoen als wel te eten en
te drinken , en zy houden niet op u daar zeer min-
lijk toe te prangen, met u wel te drinken te fchen-

ken , en agt te nemen of ydere Tafel wel voorzien

is. Men moet als men drinkt niet in de kroes la-

ten , indien men haar niet misnoegen wil. Dat zo

gy alle de Cajfave die zy u gegeven hebben niet kunt

op eten , moet gy het overfchot by u fteken , en

mede dragen •> anders zoud gy haar kwalijk verplig-

ten.

Na de Maaltijd , geleiden de Karatbtncn u uit wan-

delen in hare byzondere Huizen, en Tuinen, tonen

u hare Wapenen, hare zinlijkheden, en hare fnuifte-

rijen , en geven u gefchenken van Vrugten , of van

eenige kleine werken op hare wijze gemaakt.

Maar dit zoude eene onbehoorlijke onbeleeftheid we-

zen deze goede lieden te gaan bezoeken, en van hare

milde hand t' ontfangen , zonder haar ook met iets

te befchenken. Daarom is het dat de vremden die

haar gaan bezien , altijd eenige granen van Glas-ko-

raal of van Kriftal by haar hebben , of eenige Vis-

haken, Naalden, Spellen, of kleine Meflen, en an-

dere kleine fnuifteringen. En op het einde van de

Maaltijd , leggen zy op de kleine Tafel , waar aan zy

gegeten hebben , eenige van deze dingen. Die het

Gaftmaal hebben bereid, houden haar hondert malen

vergolden, en betonen 'er een grote voldoening voor,

en eene onvergelijkelijke erkemenifTe.

T % Het
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Het is gemeenlijk in hare algemene Maaltijden dat

de Karatbancn de Raads-befluiten van hare Oorlogen

nemen. Maar om te komen tot t'ontlediging van de

Raads-plcgingen harcr Oorlogen ; als zy beginnen

de herzenen verhit te hebben door hare drank , komt
eene oude Vrouw in hare vergadering treden met een

klagend gebaar , en een droevig gelaat , en met de

tranen in d' oogen , verzoekt zy gehoor. Het gene

haar ligtelijk word toegedaan ter oorzake van d' eer-

biedigheid en het ontzag dat men tot haren ouder-

dom draagt : met eene klagende ftemtne , en door-

broken met zugten , vertoont zy de fchade die de

gehele Natie heeft ontfangen van d' Arouages , hare

oude en voomaamfte Vyanden. Rn na dat zy eene

optellinge heeft gedaan van de grootfte wreed heden 9

die zy ten anderen tijde tegens de Kamïbanen hebben

geoeftènt, en van de dappere Mannen die zy hebben*

gedood, of gevangen genomen in de Veldflagen, die

gegeven zijn tufl'chen haar , zo daalt zy byzonderlijfe

af tot die verfchelijk zijn gevangen» vermoort en ge-

geten , in de Jaaiie ontmoetingen ; en eindelijk zy

befluit, dat dit in hare Natie eene fctodelijke en on-

verdragelijke lafherugheir zoude wezen, indien zy de

wrake van 20 vele kwalen niet namen ; navolgende

de kloekmoedigheit van hare Voorzaten , ftrijdbare

Karaibantn , die niets in grotere gebiedenifle hebben

gehad als reden te vorderen van de beledingen die

men haar hadde gedaan : En die , na dat zy hadden

afgefchut , het juk dat de Geweldenaren haar wilden

opleggen om hare oude vryheid dienftbaar te maken,

20 dikmalen hare overwinüjke Wapen hebben ge-

voert op de gronden van hare Vyanden , die zy heb-

ben vervolgt met de Pijle en het vuur tot op hare

hoogfte Bergen , haar hebbende gedwongen te ver-

fchuilea ia de holen van d* allerdiepfte Afgronden

,

Uk
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*n de geopende kloven der Steen - rotzen \ en in

de yflijkheid van d' allerdigtfte en dikfte Wouden:
met zulk eene gelukkige uitkomfte , dat zelf tegen-

woordig zy niet te voorfchijn zouden derven komen
op de Kuften van hare zeen , ende en zouden zulk

eene afgelegene woonplaatze niet konnen vinden daar

zy haar befchutten mogten tegen d' aanvallen van de
Karavanen s de fchrik en de vervaartheit haar heb-
bende vervult na zodanige grote overwinningen. Dat
men dan moediglijk dit fpoor moet volgen , en zig

niet vermoeijen , voor dat dit Vyandelijk geflagt,

t'eenemaal is uitgeroeit.

Alzo ras als het gefprek van d' oude Vrouw ge- Gefprek

eindigt is, redeneert de Hoofdman op het zelve on- van de

derworpzel , om de geeften nog meer te bewegen ,
"00^~

waar na men de gantfche vergadering als uit eene Sj!?
mond op zijne vooritelling ziet toeftemmen, en alle logs-23-
Zoorten van telkenen geven , dat zy de Geregtigheid ken.

van de zake erkennen. En van dien oogenblijk aan,
geprikkelt zijnde door de woorden , die zy verftaan

hebben, Zo fnakken zy niet als na bloed en moord.
De Hoofd- man , wel oordelende door de toejuiging,

en door hare mijnen en toedraging , dat zy tot den
Oorlog befluit , hoewel zy het niet zegt door hare
woorden , zo maakt hy , ter zelver uure de fchik-
king , en bepaalt den tijd van d' onderwinding door
eenige van hare wijzen van tellen. Want als zy ten
Oorlog moeien gaan , en haar bereid moeten vinden
aan d' algemene wijkplaats , ten gefielde dagen , ne-
men zy yder d^ een na dender even gelijk getal van
Erweten, in hare gehoude by-een-komfte

, gelijk drie
of vier tien getallen, en eenig getal onder de tien

indien het nodig is , na dat zy beraadflaagt hebben»
haren aanflag te vorderen. Zy frorten deze Erweten
'm eene kleine Kalebafle , en eiken uchtent nemen

T % *y'ef,



Bereidin

ge' ten

Oorlog.

ijo BESCHRTriNGE va»

zy'er een af, en werpen hem weg; als 'er nu geen
meer overfchieten , dit is te zeggen dat de vaft ge-

ftelde tijd tot het vertrek is vervallen , en dat men
zig bereid moet maken om des anderen daags voort

te trekken. Of anders , zy doen yder zo vele kno-
pen in eene kleine koorde , en ontknopen 'er e.nen
op yderen dag : en als zy tot de laatte gekomen
zijn , laten zy haar op de wijkplaats vinden, Zom-
tijds ook nemen zy kleine ftukjes hout, op de welke
zy zo vele kerven maken , als zy dagen willen he-
fteden tot hare toebereiding. Alle dagen mijden zy
eene van deze teikenen af: en als zy de laafte heb-
ben, begeven zy haar op d' aangewezene plaatze.

Van des anderendaags van deze vergadering , zo
ziet en hoort men in aile kwartieren van het Land,
niet anders als de toeruftingen tot den Oorlog. Ee-
nige maken hare Bogen glad ; andere maken hare

knodzen gereed ; andere bereiden , flijpen en vergif,

tigen hare Pijlen; andere, eindelijk, ftellen en vaar-

digen hare Pirauges. De Vrouwen aan hare zijde,

bereiden en verzamelen de noodzakelijke leeftogten

voor het Leger. En op den verfchenen dag laat yder

hem vinden zonder miflën op den Oever van de zee,

met zijne gehele toerufting , om in te fchepen.

Zy voorzien hun alle met eenen goeden Boog , en

met eenen dikken tros van Pijlen die gemaakt zijn van

een zeker klein glad Riet, aan het einde gewapent
met een yzer, of met een been uit een Rocheftaart,

getant, en uit muntende fleklig. De Karaibanen voe-

gen aan de hare , om haar ontzaglijker te maken

,

nog een vergif ten alleruiterfte doodelijk , gemengt
met zap van Mancenillien , en andere vergiften ; de

minde fchrabbinge die zy geven, is eene doodelijke

wonde, Zy dragen ook yder dat fwaart van hout dat

zy Bont™ noemeft, of om beter te zeggen , die fwaar-
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wigtige knodze die by haar de plaatze van het fwaart
bekleed , en waar mede zy verwonderlijk fchermen.

A]s zy malkanderen een opentlijke Veldflag leve-
ren j zo is het kwalijk te geloven wat een fchrikke-
Jijke en verwoede grote battalie dat zy houden, even
eens of 'er een Donderflag in de wolken , die zy d-
nopo noemen

, gehoort wierde. Wijzende malkande-
ren de gebeentens der dooden , en der zilver bekke-
nelen. En de tanden harer Vyanden, die eenige he-
le fnoeren vol meer als twe ellen lang, aan de hals
hebben hangen ; Hellende zig zo gruwelijk aan dat
men zig daar voor ontzetten zoude.

Schietende de wraak gierige Pijlen zo menigvuldig
onder malkanderen, dat het fchijnt of 't een menigte
Muggen zijn. Trekkende uit liefde de gewonde mal-
kanderen de Pijlen , met grote moet en gretigheid,
uit de bord of gekwetfte huit ; daar in bijtende als
gulzige honger balgende Honden , latende niet na tot
verlies der Vyanden zo lang zy adem-halen konnenj
Zo dat men nooit gehoort heeft, dat deze anders laf-
hertige guilen ligtelijk geweken zijn

Indien zy iemant van hare Vyanden levendiV mo-
gen krijgen ; binden zy hem , en voeren hem ge-
vankeli,k in hare Plaarzen. Dat zo iemant van haar
Volk dood of gekwetff. op het Oorlogs-veld neder-
ftort , dit zoude haar een eeuwig en onverdraaglijk
verwijt zijn, dar zy hem zouden laten in het ver-
mogen van hare Vyanden. En daarom werpen zy
haar als razende in her midden van d' allergrootfte
gevaarl.jkheden

; en met bnkkenden hoofde doordrin-
gen zy met een gemeen geweld alles wat haar weder-
ftand bied

, om de ligh imen van hare medegezellen
op te nemen , en die met kragt uit de handen van
hare Vyanden hebbende gerukt

, gaan haar in hunne
Schepen brengen.

Dé:
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De Karaïbanen genoegen haar , indien zy d'ovei>

winning hebben gehad, dat zy een vreugde- ge-

fchreeuw aanvangen op de doode lighamen vand'v4-

roüagesy en op hare ftranden met gejuig de tonen van

hare vrolijkheid te doen klinken, om dit Vyandelijk

land nog te befwaren , eer zy 'er affcheiden. Maar

na dat zy op dezen uitheemfchen bodem een gedeel-

te van hare zege-pralende liederen hebben uitgeftort,

zo klimmen zy weder neerftelijk in hare Schepen,

om het overfchot in den fchoot van hun Vaderland

te brengen.

De rampzalige die by de Karaïbanen op een krijgs-

togt gevangen genomen worden , zitten omtrent drie

weken opgeïloten en ook geboeid ;
gedurende welke

tüd dat zy hem van goede ïpijs en drank verzorgen.

Öndertuflchen houden zy haar gedurig bezig, om in

deze bekommerlijkc ftaat wat tijd paflering te heb-

ben , met een Pagaai of Bennetje te maken ; werden-

de by de nagt bewaakt. En tegens dat icmant van

de zelve door verbrandinge ter dood gedoemt word,

zo bereiden de Vrouwen een menigte van drank ,

Pemoti genaamt. Onthalende de ellendige deftig met

fpijs en drank , op dat hy dog fterk en dapper ter;

dood mogte gaan. Op de nademiddag, tot een voor-

bereiding , word deze zukkelaar als tot een fpot zijn

'er gcflagte van 't eene Huis in 't ander te zien ge-

leid; by welke gclegentheid hy wel onverwagt een

flag op 't hoofd krijgt, dat daar het bloed by ned er-

loopt ; bijtende den mieflèrabele toe , uwe Vrienden

hebben 't aan de onze ook wel gedaan. De Zon aan

het duiken der kimmen zijnde , vraagt een Kapitein

aan de gevangene of hy de Zon nog wel ziet? waar

op de bedroefde ja geantwoord hebbende :
Antwoord

de Kapitein gy zult hem niet weder zien ; zijnde

dit dan in 't geheel zijn vonnis. Waar op de Patiënt

zegt,
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zegt , het lot is tegenwoordig op my gevallen, dog
mijne Vrienden zullen ook wel ter ecniger tijd by u

komen , en rekenfehap eifchen van de tormenten die

gy my ftaat aan te doen, maar dit moeit my dat ik

iterven moet zonder wraak over mijn dood te kon-

nen nemen. Met den avond langen zy hem weder

eten en drinken zo veel hy begeert , brengende een

iegelijk het hem al eens toe ; daar na binden zy hem
de handen op de rug , en aan yder voet een touw

,

by haar Mujfurana genaamt. Ondertuflchen hebben

de genodigde Schouw- fpeelder zig aldaar vervoegt,

elk voorzien met een Maqttary of Sweep , zijnde met

een zeker zoort van goed beftreken, het welk de hoe-

danigheid van Pek heeft , op dat het dies te beter

zoude branden. Daar op begint men "s avonds om-
trent zeven uuren rondom en binnen het Huis vuur

te maken , waar na de gevangene in 't midden zijn

9er Vyanden gefteld zijnde , word door den OudHen
Kapitein een groot misbaar bedreven , fchreeuwende

luit keels , uw Volk heeft van mijne Vrienden ge-

kregen en hem zodanig gehandelt. Hier op ftoot

een yder , die hem kan bereiken , met deze bran-

dende Sweep tors op de huit en in 't gezigt, worden-

de alzo gemartilarifeert ; en ook met de touwen , by

andere Iwerapemme ,
getrokken; Stoppende de Wij-

ven hem het agter fondament zijns lighaams toe; ge-

vende hun in middels korte verpozinge om iets by
zig zelven te komen, drinkende in middels eensom.
Nagaans neemt elk een Mes, en fnijden een yder een

ftuk na zijn welgevallen uit de gevangen zijn lijf,

en andere hem de beenen en armen af paffende, alzo

elk wat te raken. De tong en heeflènen zijn voor

de Jongens, het afgefnede vlees word gekookt en in

de Peper -pot gedaan, en op zijn tijd, uit wraakge-

righeid onder malkanderen gegeten , roepende de el-

V lendige ,
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lendige , uw komt alle ongelukken over aan , mijn
etende lijfs-koft, ik aal uw nog heden dezen dag de
kop (lukken flaan , mijner Vrienden dood te wreken
ben ik hier gekomen, uw vlees zal eer de Zon on-
dergaat aan dezen dag mijn gebraad zijn.

Men ziet in Amerika Wilden die zo wild en zó
beeflelijk zijn, dat zy niet weten wat hei Huwelijk
voor een zaak 'is, maar zy vermengen haar zonder on-
derfcheid , gelijk de beeften. Maar als de Karaïba-
nen begeren te Trouwen hebben zy regt om aile hare
naafte Nigten te verkiezen, en niet anders te zeggen
als dat zy Fiaar tot hare Vrouwen nemen; zyzijn
haar natuurlijk tocgefchikt, en zy mogen haar in ha-
re Huizen mede brengen zonder andere Plegtigheid;
en van als dan worden zy voor hare wettige Vrou-
wen gehouden. Zy hebben zo vele Vrouwen als het
haar behaagt: Boven al 4e Hoofd-mannen verheer-
lijken haar hier in dat zy'er vele hebben. Voor yder
Vrouwe bouwen zy een* byzondere Hutte; en wonen
ZO langen tijd als zy willen met die haar de meefte
behaagt, zonder dat 'er d'ancjere minnernijdig op zijn.

Die, met de welke zy zijn, dient haar meteene on-
vergelijkelijke zorge en genegentheid.

Hare Mannen beminnen haar geweldig : maar de-
ze liefde is als een vuur van ftroo , aangezien zy
haar dikwils alzo ligt verlaten als zy haar aanne-
men ', zy verlaten evenwel hare eerfte Vrouw zeer
zelden , voornamentlijk als zy 'er Kinderen uit heb-i

ben geteelti

Wanneer zy eenige Oorlogs - gevangenen hebben
die haar behagen, dan nemen zy haar tot Vrouwen.
Maar hoewel de Kinderen die uit haar geboren wor-
den vry zijn, zo worden zy wat haar aangaat, altijd

voor Slavinnen gehouden. Alle de Vrouwen fpreker»

met wie zy .willen : Maar de Man derft hem niet

onder-
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onderhouden met d'Ouderen van zijne Vrouwe , als

in buiten gewone gelegentheden.

Men ziet onder deze arrne Indianen weinige gewoon- Geboot
ten die zo beeftelijk zijn ., als die zy gebruiken in *£ harer

de Geboorte van hare Kinderen. Hare Vrouwen ba- Kinderen,

ren zonder grote moeite; en zo zy eenige iwarigheid
gevoelen, nemen zy haren toevlugt tot de wortel van
Bieze, waar uit zy het zap drukken, en dat gedron-
ken hebbende j zijn zy terftond verloft. Zomtijds op
den zelven dag van hare baring, gaan zy haar met
haar Kind afwaflehen , in de naaft-gelegene Rivicre
of Spring -ader ; en begeven haar weder tot het ge-
woonlijk werk van het Huis- houden.

Ter zeiver tijd als de Vrouwe verloft is gaat de Waaro-
Man in 't bedde leggen, om hem te beklagen en den ver d

.

e
9

gelegenen te maken : gewoonte, die hoewel zy wild ¥an in
'
É

en belachelijk is, niettemin gevonden word, na men be!Teaat
zegt; onder de Boeren in eene Provintie van franke leggen,
rijk; en zy noemen dat faire la Couvade. Maar het
gene moeijelijk valt voor den armen Kara'ibaan , die

hem te bedde heeft begeven in de plaatze van de
Kraam*vrouwe, dat is, dat men tien of twaalf dagen
agter een zobertjes , en zieke-lieden koft doet eten

i

hem op yder dag niet meer gevende als een klein

ftukje ven de Cajfave , en een weinig water, in het
welke men ook een Weinig van dit Wortel -brood
heeft doen koken. Daar na eet hy een weinig meer:
maar hy taft de Cajfave dis hem aangeboden word
niet aan, als by het midden gedurende de veertig da-

gen, en latende de randen geheel die by ophangt aan
zijne hutte t om te dienen tot het Gaftmaal dat hy
in het gevolg gewoonlijk voor alle zijne Vrienden
aanregt. En zelf hy fpeent hem hier, na, zomtijds

tien Maanden , of een geheel Jaar f van verfcheide

fpijzen, gelijk van de Lamantin, van de Schild-pad-

V | de,
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de , van Verkens-vlees/, van Hoenderen , van Vis

;

en van andere lekkere dingen : vrezende door eene

erbarmelijke dwaasheid , dat dit fchadelijk aan het

Kind zoude wezen. Maar zy houden deze grote

Vaften niet als op de geboorte van haar eerfte Kind

;

want op die van d' andere, zijn hare Vaften by- verre

zo geftreng niet , en veel korter , wezende gemeen-

lijk niet als van vier of vijf dagen ten hoogften.

Zy fwagtelen hare Kinderen niet j maar zy laten

haar de vryheid om te verroeren na haar gemak 'm

kleine Amak^en, of Bedden van Katoen, of op klei-

ne leger - plaatzen van Bananie- bladeren , die gefpreid

zijn op d' aardei in een hoek van hare Hutten : En
niettemin hare leden worden 'er niet mismaakt door;

maar haar gants lighaam is volkomen wel gemaakt.

De namen van hare Kinderen geven zy haar niet

terftond na de geboorte; maar zy laten twaalf of vijf-

tien dagen door -lopen , en dan roept men een Man
en eene Vrouwe die de plaatze bekleden van Peet-

oom en van Pete-moeije, en die het Kind zijne 00-

ren doorboren, zijne onderde lippe, en de icheiding

van de neusgaten, en zy laten 'er een draad doorgaan,

op dat d' opening gemaakt zy om 'er behangzelen aan

te hegten. Zy hebben niettemin de befcheidemheid

,

van deze plegtigheid uit te ftellen , indien de Kin-

deren te fwak zijn om deze doorboringen te lijden,

tot dat zy kloeker worden bevonden.

Namen Het grootfte gedeelte der namen die de Ka^aibanen

die ze aan hare Kinderen geven, zijn genomen van hare Voor-
de zelve zaten 9

f van verfcheide Bomen die in hare Eilan-

den waflehen ; of anders van eenigen voor - val die

den Vader is overkomen gedurende dat zijne Vrouwe

fwanger ging , of gedurende zijn Kraam^bedde. De
namen die zy hare Mannelijke Kinderen en weinig

na hare geboorte opleggen, zijn niet voor haar gants

leven.
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leven. Want zy veranderen van naam als zy geko-

men zijn toe den Ouderdom die haar toelaat onder

het getal haar 'er Soldaten aangenomen te< worden

;

en als zy haar dapperlijk in den Oorlog hebben ge-

kweten , en dat zy een Opperhoofd van d' Aroüages

hebben gedood , dan nemen zy zijnen naam voor haar

tot teiken van cere.

De Karaïbaanfche Vrouwen zogen zelf hare Kinde-

ren, en zijn zeer goede voedfteren , en zeer teer-ge-

voelige Moederen, dragende alle zorgen die men mag
inbeelden om haar wel te voeden, ün zelf hare zor-

gen die (trekken haar uit tot de Kinderen van hare

geburinnen , als zy ten Oorlog zijn. De Moederen

geven haar niet alleen de mamme ; maar zo ras zy

een weinig kragt hebben gekregen , kauwen zy haar

de Pataten , de Bananien en d' andere Vrugten die zy

haar geven. Hoewel zy zomtijds hare Kinderen ge-

heel naakt op d' aards laten kruipen, en dat zy dik-

wils Hof eten , en duizend onreinigheden die zy in

haren mond brengen , zo groeijen zy niettemin ver-

wonderlijk wel , en het grootfte gedeelte word zo

kloek, dat men 'er heeft gezien die op de zes Maan-
den konden gaan zonder fteunzel.

Maar de voornaamfte zorge die de Karaibanen be-

tuigen in d' opvoeding van hare Kinderen, die is dat

zy haar geweldig behendig maken om met den Bogc
te fchieten. En om 'er haar ter goeder uure na te

fchikken , ter nauwernood konnen zy gaan , of de

Vaderen en de Moederen hebben deze gewoonte , dat

Zy haar ontbijt aan den tak van eenen Boom hegten

,

waar van deze kleinen het met de Pijle moeten af-

fchietcn, zo zy begerig zijn om t'eten; want daar is

geen barmhertigheid. Zy fnijden ook zomtijds eenen

Bananic -boom af, en leggen hem ter aarde, gelijk

tot doel-wit , om hare Kinderen te leren na de Vrugt
V l te
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te treffen. Het gene te wegc brengt dat met den
tijd zy haar volkomen in deze óeffening maken.
De KMibancn leren ook zorgvuldig aan hare Kin-

deren het Swemmen, het Viflchen , en eenige wer-
ken te maken, ais daar zijn Korven, Bombus , Bogen,
Pijlen, Riemen, Bedden van Katoen, en Pyrmgen\
Maar eenige zorge te dragen om haren geeft te voe-
gen en te bouwen , en hare eere\ Borgerlijken om-
megang > of deugt te leren ; dit moet men niet van
deze arme Wilden verwagten ; die genen ahdereri

Leitsmah , nog ander ligt tot zulk eefle opvoeding
hebben^ als haar verftand dat blind is , en vervult
met dikke düifterniiTen ; nog anderen regel in alle de
handelingen van haar leven , als d' ortgeregeltheid en
de wanfchikkelijkheid van hare ondeugende en be-
dorve nature.

De Karaïbanen zijnde van hare nature van eehe zeer
goede tempering , en haar leven door -brengende in

zoetigheid en in rufte des geeftes , zonder kwelling
eh ongeruÜheid : Hier by ook gevoegt de gewoon-
lijke zoberheid die zy onderhouden in het geleide van
haar levert j zo is het niet wonder dat zy Bevrijd zijn

van oneindige ongemakken en ziekten , die andere
Natiën kwellen ; en dat zy veel fpader ten grave ko-
men , als hét groötfte gedeelte van d' andere Volké-
ren. De goede lugt die zy genieten , helpt mede
nog tot hare gezondheid , en tot de lankheid van
hare dagen.

Men ziet onder haar weinige van die bekorte ou-
derdommén , waar van men 'er onder ons zulk een
groot getal zietT: Maar zo zy van gene felle dood

Ouder— ftdTen » dan ftérven zy byna alle oud. Haar ouder-

dom, dom ls Ult der mate kloek : en op de negentig Ja-
ren telen de Marineri nog voort. Daar Word een
groot getal onder haar gezien , die meer als hondert

Jaren

De Ka-
raïbanen

bereiken
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Jaren hebben, en nog geen wit hair. Haar'gewoon*
lijk leven is tot hondert en vijftig Jaren , en zom-
Iijds meer. > Want hoewel zy hunne Jaren niet ken-
nen tellen , zo kan men evenwel het getal daar van
verzamelen, door de teikenen die zy 'er u van ge-
ven. En in der daad , dat zijn lieden die mogen
doorgaan voor de.fchaduw van een lighaam , en di&
byna niets meer levendig hebben als het herte

, ge-
legen zijnde in een Bedde, onbeweeglijk en vleefche-
loos, gelijk geraamten ; zy hebben evenwel nog ge-
Zontheid. En het blijkt wel dat hare tonge niet
meer dood is als haar herte, en dat hare reden nog
adem fchept. Want niet alleenlijk fpreken zy met
gemak ; maar de geheugenis en het oordeel verge-
zel fchappen hunne worden.

Wanneer het gebeurt , gelijk het niet ancjers kan Gebrul*
gefchieden , dat onze Kara\banen van eenig kwaad ken ook
worden aangetaft, dan hebben zy de kennifle van

Medica"

menigte van Kruiden , van Vrugten , van Wortelen
menten-

van Oliien , en van Gommen
, door de hulpe van

welke zy in haaft weder tot de hertelling yan hare
gezontheid komen, indien het kwaad niet ongenees-
lijk is. Zy hebben nog een verzekert geheim om de
bijtinge van de Slangen te genezen, aangezien dat zy
cftader niet hebben dopMrongejr; want als dan is 'er
geen hulp-middel. Dit is het zap van een kruid dat
zy op de wonde leggen, en binnen vier-en-twintis
uuren zijn zy onfeilbaar genezen

Het kwade voedzel van de Krabben , en van an- Zv zfm
dere Ondieren waar mede zy haar gewoonlijk fpijzen, meeWle
is oorzaak dat zy byna alle onderworpen zijn eene m<* een
moeijehjke ziekte , die zy in hare tale Pjam noe- kwaal aIg

men,, gelijk de Europeanen aan de Kinder- pokken .

de^ndej>

Wanneer zy „ die van deze vule ziekte zijn befmer!Kmn de verfche Sehildrpadde , of van den Lnmmtin,
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of van den O** , dat eene andere zoorte van Schild-

padde is, eten, zijn zy terttond daar na geheel be-

lopen met bultjes , om dat deze fpijzen dit kwaad

doen uitflaan. Zy hebben ook dikwils grote Ge-

fwellen , bloed-fweren , en vurigheden op verfcheide

plaazen van haar lighaam. Om deze kwalen te ge-

nezen , die ten meeden dele voortfpruiten uit het

kwaad voedzel dat zy gebruiken ; hebben zy de

fchorze van eenen Boom Chipiot* genaamt , zo bitter

als roet, dewelke zy in het water doen weken , en

hebbende in deze vogtigheid gerafpt de grond van

eenen zekeren groten Kink- horen , die men Lambys

noemt, zo drinken zy deze Medecijne in. Zy druk-

ken ook zomtijds de vogtigheid uit de fchorze die

vers van eenige Bomen van Miby , is gefchilt , of

andere ranken die op d' aarde kruipen , of die haar

aan de Bomen hegten, en drinken het zap dat zy'er

hebben uitgeperit : maar zy gebruiken dit Genees-

middel niet geerne, dan als de Bomen in hare aller-

grootfte zapigheid zijn.

Gebrui- Boven deze Genees-middelen , met dewelke zy de

ken ook kwade vogtigheden van binnen zuiveren ; zo leggen

zalve aan zv nog buiten op zekere zalven , en befmeringen ,

die met
die ecne zeer byzondere kragt hebben om alle de

de
ir

Py
1?

S
puiften te zuiveren die gewoonlijk overblijven op de

firn lighamen der gener die van de Pjans zijn gekwelt.

Deze hulp -middelen mengen zy met d' afichen van

gebrande Rieten , dewelke zy roeren in water , dat

zy vergaderen van de bladeren die aan den ftronk

van den BaUJÏe-boom zijn. Zy gebruiken ook tot het

zelve voornemen, zap van de Vrugt van /#»/>4, en

jry leggen op de knobbelen de kern van deze zel-

ve Vrugt , om dat zy de kragt heeft van alle den

etter uit de wonde te trekken , en de lippen van de

fweren toe te fluiten, 't Gebruik hebben zy niet van

het
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het bloed-laten door opening van eenc ader, maar zy

gebruiken koppen en fchrabbingcn op het fmertelijk

deel, dat prikkelende met den tand van een Agoutj,

en het een weinig doende bloeden. En om te ver-

minderen de verbaaftheid die veroorzaakt mogt wor-
den door zo vele in-fnijdingen, gelijk wy hebben ge-

zegt dat deze Barbaren haar om verfcheide oorzaken

geven , en die aanleiding zouden geven om zig van
hare Perzonen altijd bloedige lighamen in te beelden

,

en bedelu met wonden ; zo moet men weten dat ry
ook geheimeniflen en hulp -middelen hebben die on-
feilbaar zijn om haar (chielijk te genezen , en de won-
den zo zinlijk aan te doen groeijen in het (luiten van
de kwetzure, dat men op het lighaam ter nauwer
nood het minfte lijkteiken kan befpeuren.

Zy dienen haar ook met konftige badingen , en Badingc

doen fwetcn door eene zoortc van Badftove waar in enBadfto-

zy den lijdenden befluiten , die door dit hulp middel VCI1,

zijne gehele genezing verwerft. En tot de genezing

van de wonden zuigen zy'er het bloed uit , gelijk

d' oude Genees - meefteren dat in gebruik hadden,
wanneer iemant van een vergiftig Beeft hadde gebe-

ten geweeft , daar toe al voren doende bereiden die

dezen dienft moeft uitvoeren. Men zegt ook dat on-

Ze Karaibanen, als zy van een gevaarlijk Serpent zijn

gefteken geweeft , hare wonden doen uitzuigen door

hare Vrouwen, na dat zy eeaen drank hebben inge-

nomen , die de deugt heeft om de kragt van het ver-

gif te vernietigen.

De Karaifane» zijn uitmuntend jaloers over de ge- Zijn zeer

heimeniflen van hare Genees- konfl: ; boven alle de geheim

Vrouwen die zeer verftandig zijn in alle deze zuive- !£
et harc

ringen : en waarom het ook wezen mag , zy heb- ^onft
ben tot nog toe aan de Chriftcnen niet willen mede-

deilen d' opper -vermogende hulp - middelen , die zy

X hebben
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kiekten

nemen zy

ook wel
foevlugt

tot hare

Swarte-
konftena-

ren.

Vedere
toeftel.
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hebben tegen de kwetzingen van de vergiftige Pijlen.

Maar zy weigeren niet daar over te gaan en die te

verbinden , als zy hare hulpe van node hebben : in
het tegendeel zy komen 'er vrolijk aan , en vrywil-
lig. Aldus een Perzoon van hoedanigheid onder de
Europeanen gevaarlijk gebeten zijnde geweeft door een
Serpent, werd gelukkiglijk genezen door haar middel.

Wanneer de gewoonlijke hulp -middelen die onze
Karaïbanen in haren nood gebruiken , zodanig eene
uitkomir. niet hebben gehad als zy haar belooft had-
den , dan nemen zy toevlugt tot hare Bgyez. , dat is

te zeggen , tot hare Swarte-konftenaren , die ook de
Genees-meefteren na-apen : en haar verzogt hebben-
de om haar te komen bezoeken, plegen zy raad met
haar op d' uitkomft van hare ziekten. Deze onge-
lukkige onderftanden van den bozen Geeft, hebben
door hare beguigelingen , zodanig een geloof onder
deze arme bedrogene verworven , dat zy geagt zijn

gelijk Zegs-lieden van het leven en van de dood, en
zodanig ontzien ter oorzake van hare befweringen,
en de wrake die zy nemen over alle wie haar ver-

agten, dat 'er niemant is onder dit ellendig Volk, die

niet voor eerlijkheid rekent met eene blinde gehoor-
zaamheid haren raad aan te hangen.

Het moet voor alle andere dingen wezen , dat de
Hutte waar in de Boyé komen moet , wel zuiverlijk

bereid zy : dat de kleine Tafel , die zy Matotttott

noemen, zy gedekt met Anakri voor Maboya, dat is

te zeggen , met eene Offerande van Cajfave en van
OnycGH voor den bozen Geeft; en zelf met d'eerfte-

lingen van hare Tuinen , indien 't in het zaizoen der
Vrugten is : Daar moeten ook in een van de hoe-
ken van de Hutte zo vele kleine Stoeltjes ftaan , als*

'er Perzonen by dit afgrijzelijk werk zullen gevon-
den worden.
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Na deze voor - bereidingen , de Bop
y die nimmer

die werk der düifterniflen pleegt als by de nagt, heb-

bende zorgvuldig doen uit-bluilchen alle het vuur dat

in de Huttc en daar ontrent was
,

gaat by deze don-

kerheid in , en zijne plaatze gevonden hebbende ter

hulpe van het fwak fchijnzel van een aangefteke Ta-
bak einde dat hy in zijne hand draagt, zo fpreekt hy
terftond eenige Barbarifche woorden; daar na dampt
hy met zijn ilinker voet op d** aarde met verfcheidc

hervattingen ; en het Tabak-einde , dat hy in zijne

hand draagt, in zijnen mond gefteken hebbende, zo

blaaft hy den rook die 'er uitkomt vijf of zes malen
om hoog, daar na het Tabak -einde in zijne hand
brijzelendc, zo verfpreid hy het in de lugt. En als

dan de Duivel die hy door deze aperijen heeft doen

opkomen , fchuddende met een felle waggel ing het

dak van de Hutte, of eenig ander vervaarlijk gerugt

verwekkende , komt alzo vaardig te voorfchijn , en

antwoord onderfcheidentlijk op alle de vragen, die

hem door de Boyé worden gedaan.

Indien de Duivel verzekert , dat de ziekte van den

genen om wie met hem raad word gepleegt , niet

doodelijk is, dan naderen de Bsye en het ipook-beeld

dat hem vergezelfchapt by den zieken , om hem te

verzekeren dat hy wel haaft zal genezen zijn; en om
hem in deze hope t' onderhouden , zo raken zy d' al-

lerfmertel ijk fte delen van zijn lighaam zagtelijk aan,

«n die een weinig gedrukt hebbende , zo veinzen zy

daar uit te doen komen eenige doornen , gebrijzeldc

beenderen, fplinteren van hout, en {lukken van fteen,

die, na het zeggen van deze ongelukkige Genees-

meefteren j d' oorzake yan zijne kwale waren. Zy
hevogtigen ook zomtijds met haren adem het fwakke

deel, en daar aan met verfcheide hervattingen heb-

bende gezogen, zo overtuigen zy den lijdenden, dat

Xa zy

Maniere
hoe dat de
Boyé de
Duivel
doet op-

komen.

DeBoyé
nadert het

fpook-

beeld zo
de zieke

weder ge-

nezen ui
werden.
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zy door dit middel hebben uitgetrokkan alle het ver-

gif dat in zijn lighaam was, en dat hem in kwijnen

t' onderhield : Eindelijk tot het befluit van deze ver-

vloekte verborgentheid , zo wrijven zy het ga nts lig-

haam van den zieken met het zap van de Vrugt van
funipa, die het verft met een geweldig donker bruin,

het welke is als het teiken en het zegel van zijne ge-
nezing.

Zekere Volkeren, niet konnende dragen de moei-
jelijkheid en d* ongemakken van eenen al te vermink-
ten ouderdom , waren gewoon met een glas Scher-
ling hare ziele te verjagen, die al te lange na haren
zin in haar ellendig lighaam kroop. Maar hoe verre

d*Ouderdom van onze Kara'tbanen mag gekomen we-
zen , zo worden de Kinderen nooit moede hare Va-
deren en hare Moederen in dien ftaat te zien. Het
is waar , dat eenige Karaïbanen de dood van hare Ou-
deren hebben verhaaftet , en hare Vaderen en Moe-
deren gedood , gelovende een goed werk te doen , en
haar eene lieftallige gedienftigheid te bewijzen , in

haar te verloflen van vele ongemakken en moeijelijk-

heden, die d' Ouderdom met hem fleept. Maar eer-

ftelijk , zy gebruikten deze onmenfchelijkheid niet als

wegens de genen die het aldus begeerden , om van
d' ellenden dezes levens verloft te wezen: en dat was
niet als om te voldoen d' ernftige gebeden van haar

die vermoeit waren in te leven wanneer zy aldus han-
delden. Daar -en- boven , deze barbarijc is nimmer
algemeenlijk onder haar aangenomen geweeft : en
d' allervcrftandigftc hebben 'er tegenwoordig eenen
gruwel af, en onderhouden hare Vaderen en hare
Moederen tot aan den laaften oogenblijk van haar le-

ven, met alle zorgvuldigheit, en alle de betuigingen

van vriendfehap , eerbewijs , en van onderdanigheid

die men zoude konnen vcrwagten uit eene Natie, die

geen
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geen ander ligt heeft om haar te geleiden als dat van
de verdorvene nature. Zy dragen geduldigl ijk de ge-
breken en de gemelijkheden van haren Ouderdom

,

vermoeijen hun niet in haar te dienen en houden haar
20 veel als mogelijk is by haar om haar te verma-
ken. Het welke genen kleinen lof verdiend , indien
men overweegt dat dit by Barbaren word gedaan.
Dat 20 eenige onder haar , hare Vaderen en hare
Moederen aldus niet eeren , die 2ijn ontaart van de
deugt haar 'er Voor-ouderen.
Maar als, niet tegenftaande alle hare 2orgen en alle Wee-

hare moeiten , zy iemant van hare Naaften of van klagten on
hare Vrienden verliezen , dan maken zy groot ge- ver hare

fchreeuw en grote wee- klagten op zijne dood. Na dooden*

dat de Karavanen het doode lighaam met hare tra-

nen hebben bevogtigt , wallenen zy het , maken het
rood, wrijven het hoofd met olije, kemmen het hair,
vouwen het de beenen tegen de dijen , d' ellebogen
tuflehen de beenen door, en zy~~buigen het aangezigt
op de handen , invoegen dat het geheel lighaam by-
na is in het zelve poftuur als het Kind in den buik
van zijne Moeder

, en zy winden het in een nieuw
Bedde, verwagtende dat zy het in d' aarde leggen.
Zy maken gewoonlijk de kuil in de Hutte van den Begraaf*

overledenen , of zo zy hem elders begraven > dan plaats.

maken zy altijd een klein dekzel op de plaatze daar
het lighaam ruften moet , en na dat zy hem in de-
2e kuil hebben laten zakken , en in zijn Ama^ ge-
wonden , maken zy 'er een groot vuur rondom % en
alle d'allcroudfte zo Mannen als Vrouwen huiken
op hare knijen. De Mannen plaatzen haar agter de
Vrouwen r en van tijd tot tijd laten zy haar de hand
over d' armen glijden om haar tot weenen aan te por-
ren. Daar na al zingende en fchreijende , zeggen
zy aiie met cenc erbarmlijke en klagende ftcmme.

Wi >Achi
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Pe Ka-

raïbanen

„ Ach ! waarom zijt gy geftorven ? Gy had zo vele

,, goeden Manioc
, goede Pataten 9 goede Bananen,

„goede Annajfen. Gy waart zo bemind van uw Huis-

„ gezin , en men droeg zulk eene grote zorge over

„uwen Perzoon. Ach! waarom zijt gy dan geftor-

„ven? Indien het een Man is, dan voegen zy'er by*

„Gy waart zo ftrijdbaar en zo edelmoedig. Gy hebt

„zo vele Vyanden ter neder-geveld' : gy hebt in zo

,,vele gevegten uitgemunt: Gy hebt ons zo vele

„ Areiiages doen eten : Helaas ! wie zal ons nu te-

„gens d' Aroüages befchermen ? Ach \ waarom zijt

„ gy dan geftorven ? En zy hervatten het zelve lied

verfcheide malen. \

Het gejammer en gehuil van de Karaïbanen pleeg

ten anderen tijde tien dagen , of daar ontrent , te

^r

5
Ver

! duuren :' want indien tijd, kwamen hare Bloed- ver-

rouwo-
n

vvanten ett zelf nare aller befte Vrienden den' dooden

ver hare twe maten des daags aan de kuil bezoeken En zy

dooden. bragten dezen dooden altijd t'eten en te drinken, yder

reize tot hem zeggende. „Ach! waarom zijt gy gc-

„ftorven? Waarom wilt gy in het leven niet weder-

geren. Zegt ten minften niet dat wy u geweigert

,, hébben waar van gy leven moeft. Want wy bren-

ggen u t'eten, en te drinken. En na dat zy hem
deze ichone vermaning hadden gedaan, gelijk of hy
die hadde konnen horen, zo lieten zy by hem op de

kant van de kuil de fpijzen en de dranken tot aan

het ander bezoek , dat zy haar op zijn hoofd ftieten

,

om dat hy zig niet gewaardigde zijne hand uit te

fteken óm haar aan te nemen.

Eehige Karaibanen van byzondere Plaatzen ftellen

nog heden fpijzen by de kuil van den dooden ; maar
nog wel ^y \iten haar zo lang een tijd niet zonder haar met

£
piJ

-j

by
aarde Ste, dekken .» ate zy ten anderenmale deden.

Wmt *iia -te hei Lijk- gezang ge-eindigt is , en dat

! * de

Eenige

ilellen



mmsm

Z V R IN A M £. i6j
de Vrouwen alle hare tranen hebben uitgeput , legt
een van de Vrienden des overledenen hem eens plank
op het hoofd .,

-\ en andere ftouwen d' aarde met de
hand allengskens voort, en vullen de kuij.

Zy dooden ook zomtijds Slaven om de fwervende
Geeften van hare dooden. te nvergezelfchappen , en
haar te gaan dienen in d' andere

-, wereld. Maar deze
arme ellendige ontfnappen het te voet als haar Mee-
fter fterft , en befchermen haar in eenig ander Plaats,
Men krijgt een regrveerdige fchrik op het verhaal van
deze onmenfchelijke .er^Baibaniche Lijk-pligten , die
bevogtigt worden met het bloed van de Slaven , en
van verfcheide andere Perzonen , en die Vrouwen
voor het gezigu (tellen met den ftrot af-gefneden

, ge-
brand, of levendig begraven, om in d' andere wereld
hare Mannen gezel fchap te gaan houden, gelijk men
daar voorbeelden af vind by verfcheide Natiën. Maar
onze Karmanen genoegen haar in deze ontmoetingen

$
met de Slaven van den overledenen te dooden , zo
zy haar konncn agter-halen.

Eer de Karavanen gemeenfehap met de Chriftenen
hadden gehad

, doe begraven zy met het Lighaam de
Klederen , de toeruftmg , en den gantfehen aanhang
van d' overledenen. Want in het laafte bezoek dat zy
by den dooden kwamen doen, bragten zy alle den
Huis -raad die hem gedurende ziin 'leven 'hadde be-
dient, te. weten, den Boog, en de Pijlen, de Ban.
tou of de Knodze, de Kronen van vederen , d'Oor-
behanzelen , de Hals-fnoeren, de Baggen ; d' Arm-
ringen, de Korven, de Vaten, en d' andere dingen
die tot zijn gebruik" waren , en begraven het alle te
zamen met den dooden , of branden het op de kuil.
Maar tegenwoordig zijn zy zuiniger geworden : want
de naafte Bloed-vrienden van den overledenen behou*
den dit alles, tot haar gebruik; of . zy fchenken het
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aan de behulpzame, die het bewaren ter gcdagtenifle

vau den overledenen.

Na dat het Lighaam met aarde is bedekt, fnijden

de naafte Bloed -magen hun hair af, en vaften ge-

ftrengelijk ,
gelovende dat zy hier door en langer en

gelukkiger, zullen leven. Andere verlaten de Hutten

en de Plaatzen daar zy iemant van hare Vrienden

hebben begraven , en gaan elders woonen. Als het

Lighaam ten naaften by verrot is , houden zy nog

eene verzameling, en na dat zy het Graf al zugten-

de hebben bezogt en met voeten getreden , zo gaan

zy hare ontugtigheden bedrijven , en hare fmerten in

den Omcou verdrenken. Aldus is de Plcgtigheid ge-

eindigt , en men komt dit arm Lighaam niet meer

fcwellen.

Laat ons nu weder eens zien wat Gedierten , zo

wilde als tamme, onze ZurinaAmfcke Kuft uitleveren,

waar van wy in 't vervolg zullen handelen.

mm-

IX. HOOFT-
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Tygcr
katten.

Van de viervoetige Vieren, ^o wilde als tam~

me , die op de l^ujl Van Zuriname gevon-

den werden.

an de wilde Dieren die op deze Kuft ge- Van 4e

vonden werden zijn de Tygers de gevaar- Tygers.

lijkfte , deze plagten de Europeanen veel

overlaft te doen , maar zedert dat 'er alte-

mets eens Jagt is opgemaakt , zijn ze ver-

der Landwaarts opgeweken.
Tyger-katten of de gevlogte Tyger , zijnde een klein

der zoort.

Hier aan volgen de wilde Varkens, die hier rede- Wilde

lijk veel zijn , haar hair of borzels is ongelijk veel Varken,

dikker als dat van d' Europefehe , want het fchijnen

eerder pennen, die op het end heel fcherp zijn, als

hair. Deze werden van de Zurinaamfche opgevoet,

nog klein zijn, gelijk als tamme Verkens, werd haar

ook mede een naam gegeven, en als ze gcropen wer-

den zo komenze aanlopen en ftrijken tegen de bee-

nen van haar Opvoeder aan, werden geftreeld gelijk

de Honden.
De Pinco is niet zo groot als't wilde Verken, maar

wel in edelheid in vele overtreffende ; zijnde deze

zoorten ook zeer menigvuldig, en heb die gezien in

driften van 40. a 50. fluks by malkanderen. Deze
gebruiken gene omwegen in de ren , maar lopen in

alles regt uit regt aan , door Wateren , Huizen en
Menfchen , wijkende voor niets ; leggende de fnuit

malkanderen agtcr op de heup , en zo daar een

Y of
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of meer uitgcfchoten worden fluiten de andere we-
derom

Buffels. Buffels , deze zijn zo groot als Koeijen , hebbende
een viees als Olie of Roe vlees, wegende 500 a
600. ponden fwaar, zijnde zeer goed en nutbaar om
t'eten.

Ofïèn en Offen en Koeijen , maar zo menigvuldig niet dat de
Koeijen. Vlees- houwers daar veel zoude te doen hebben.

Harten. De Harten worden veel tij ds van rode of fvvarte

Slaven gevangen , want de Planters hebben gemeen-
lijk een of twe fwarte , dog meeftendeel rode (om
dat die het Land beft kennen) Slaven, die dagelijks

op de Jagt en uit VifTchen gaan. Die van Parima-
ribo , zo ze in ftaat zijn , houden hier toe ook een of
twe ; dog liefft hebben zy Kara'tbanen , want deze
haar grootfte vermaak is om te Jagen en te Villchen '

r
wanneerze fwaar werk, gelijk de fwarte Slaven, moe-
ten doen dan lopen zy weg

Kabritjes Kabritjes of Rheën , deze werden by de Borgers
©f Rheë'n. en Planters opgevoet als ander tam Vee, zijn niet gro-

ter als een gemene Bok ; haar vlees is heel lekker,

en zy bletteren als Schapen.

Hazen. De Haz.en zijn hier ook wel te hebben, maar van
een ander (lag en maakzel ; de rug is bruin vermengt
met witte flippen, de poten en oorenkort, zulks dat

zy in 't geheel geen gelijkenitfè na andere hebben;
de fmaak is zeer delicaat en niet wild , zijnde het
vlees heel en al als Kalfs- vlees.

Konijnen. Konijnen , deze zijn zo aangenaam niet als de Va-
derlandfche, hoewel deze nog zo blank zijn, 't vlees

veel droger , derhal ven niet zo fmakelijk. De kop
alleen gelijkt iets na de Vaderlandfche Konijnen, zo

men 'er egter de ooren af uitzondert , dewelke even
als de poten heel kort zijn , 't hair is doorgaans

grauw.
Krocd*
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Krecodillen zijn niet heel groot, en ook ziet men
Ze zelden.

Quotoes , deze is fwart en éeaiger manier als de

Apen , dog .wat groter met een lange ftaart , waar
mede zy zig van d'eene Boom na d' andere fvvengt; zy
hebben een rood bakkes, het hair over 't voor-hoofd

hangende ziende uit als een oud grimmig gedrogt.

Cufcary , deze is mede fwart en kleinder . al om
gefchapen in gelijkheid van de Leeuw.

Het Bos-dier Hayi
% deze is zo groot als een Hond,

heeft mede een aangezigt als een Meer-kat , ook een
hangende buik ligt grauw , een zeer lange fleert

,

wonderlijke plompe voeten als een Beer, lange klau-

wen , en fchoon het zeer wild is zo werd het dog
ligtelijk getempt , als het gevangen is ; wegens de
lange klauwen fpelen de Indianen daar niet mede;
dit Dier heeft men nog in de BofTchen , nog in de
Huizen , ooit zien eten.

Marmaaet, deze is een klein aardig Diertje van een
en groene koleur , veel kleinder als een Aap

,

nogtans beheerft het alle de andere Boom- dan flènde
Aaperige gezellen, op hare rug,, rijdende, fpringende

de dienaars van deze Marmazet van d' eene Boom op
d" andere , haar daar-en-boven de fpoor gevende met
haar in de ooren te bijten , zo dat zy zelfs niet

konnen afgefmeten worden , om dat zy zeer valt

houden.
Tam , deze is een fpan hoog en jmderhalve

;
fpan

lang , en over al , tot zelf aan de buik t gewapend
met fchilden op. malkanderen fluitende met leden, als

of het een Harnas ware ; heeft een lange; fpitze mond

,

een lange fleert , onthoud zig by de Steen - klippen j

zijn fpijze is eenig klein Gedierte als Mieren,, en dier-

gelijke Aard-diertjen , nogtans: hebben- d$ zeLye goed
en vaft vlees,

Bos-dier

Hayi,

gele

Marm*
zet.

Y %
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Serwoy , ook wel Cerigons , deze is wit , Avart en
grauw , gelijkende een Kat , heeft ook een fleert.

Werpende gemeenlijk zes Jongen , heeft een buidel

met een fnee of opening in de buik een halve fpan

lang , en inwendig des fplits heeft het nog een vel

,

dan de buik is hem niet open , en inwendig in de
fplits heeft het de tepels , en waar het heen gaat

draagt het de Jongen inwendig in de fplits, daar de
zelve toe in en uit komen tot zy gaan konnen.

Coaty , deze is van de grote als een Haas , hecfc

een aangezigt als een Meer-kat, een hangende buik,

kleine fpitze ooren, een kleine kop, en de mond is

van d'oogen af langer als een voet, na voren fpits,

byna over al even dik ; het heeft een enge bek, zo

dat men kwalijk een kleine vinger daar kan in (le-

ken ; als het gevangen word trekt het alle vier

voeten by malkanderen , en men kan die met geen
middel opbrengen.

Pag of Pague , is mede een wild Dier , tamelijk

hoog, hebbende eene wonderlijke geftake van hoofd,

een zeer fchoon vel met witte as- grauwe en iwarte

vlakken. Als men het in Europa hadde zoude het

irèel in waardy zijn, maar word weinig gevangen.

Toveus, deze' is een Otter gelijkende, as-grauw van

koleur en fpriklig bond , zijn voeten lang , redelijk

dik , dog onaangenaam in 't gezigt ; houdende zig

in de grond in vlietende wateren , doende geen Men-
fchen fchadej deze zijn boven alle zeer mals en aan-

genaam van vlees.

Lootsmannen
1

deze is klein dog in' alles de Aapen
gelijkende , hebbende lange nette baarden onder de

kin , waar door zy vertonen een zekere zoort van

deftigheid.

- Bakkersy worden zo genaamt , om dat zy de voorde

poten zo bewegen als iemant die Deeg kneet.

fan§*
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fanware ,-- zijnde een knije hoog en zo veerdig als Janovare*

een Wind-houd, heeft onder de keel haire in een bos ,

zien in gedaante als een Vos; de Wilden vrezen het
bezonder ; levende van de roof als de Leeuw , zy
moeten het in 't leger-ftee overvallen om met de Pijl

te fchieten, anders konnen zy het niet bekomen.
Kabontermannen , een zoorte van Aapjes , hebbende Kab°uter-

• mogelijk die naam gekregen van hare veerdige fpron-
mannen*

gen door de Geboomte , dan ziet men die hier dan
wederom daar , en dat met zulk een gefwindigheid
dat men daar het oog nauwlijks op kan houden.

Doidshvofjes , ook Aapjes, zeer zoete en aangename Doods-
beesjes , zy zitten gemeenlijk op grote Apen, welke hoofjes.

zy als zy honger hebben zo lang bijten tot dat zy
haar op een vrugt- dragende Boom brengen , daar zy
t'eten konnen bekomen.

Leguanen, deze zoort zijnder ook zeer veel, we- Legua^
gens de koleur en maakzel de Hagediflèn gelijk, zijn- ner*»

de buiten de fleert wel anderhalf voet lang. Zy leg-
gen gemeenlijk in de dartig Ëijeren daar maar een
vlies om zit, die, om te nuttigen , in alle gebruik
Zeer goed zijn.

Meer katten, deze hebben een lange baard, als de Meer*
Zee-gebokken , daarvan eenige rood zijn, fpringen- katten.

de met aardige pofturen op de Bomen.
Nog een zoorte van Meer-katten , Sagovin genaamt , Sagovin:

deze is rood en zo groot als een Eekhoorn , heeft
anders een mond, borft, hals f en andere leden) als

een Leeuw , is bemind om zijn fchoonte ; 't is zo
teer en fwak dat het het dijnen van de Schepen niet

kan uitftaan ; zijn in haar zelfs hoogmoedig, zo dat
als men het in 't minde benadeelt en vertoornt , zo
Zoude het (Verven.

De Hagedifen zijn hier overvloedig veel , en groen Hageni£
van koleur -, konnen mede onder de viervoetige Die- fen.

¥ $ re»
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ren gerekend werden : Wanneer ze Menfchen ver-

nemen , daar zullen ze fnel voor weg lopen j zijnde

een teken van bangheid.

Schildpadden, hoewel ze meeft in 't Water haar ver-

blijf hebben , zijn mede verzien met vier voeten , en

daarom hier ook by- gevoegd. Veel werden ze hier

niet gezien , maar die gevangen werden zijn al vry

groot ; 't vlees is heel lekker en (maakt even gelijk

als 't Kalfs-vlees.

X. HOOFT,
i i
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Veelderlei ^porte yan Diertjes 7 ^o Ongedierte

als andere.

en vind hier Water Slangen , of anders La-
gartos , die twintig voeten lang zijn , de
dikte na advenant; 't is ook waar dat by
deze heeften zo vee) gevaar niet te ver-

wagten is als men we» meend , dan als zy
geen honger hebben geenzins zo bits niet zijn als men
'ér van kalt. Komende bywijlen ook op 't Land ,

wat, zy tot haar vocdzel betrappen, 'tgefchied met een
Zeer grote vaardigheid } men heeft geen exempel dat
de Menfchen daar van aangevogten worden , kon-
nen door de grote ook ligcelijk gezien worden, hou-
dende haar verblijft meelt in de oever. Vullende zij-

ne gretige balg met Viflchen en borre kikkende Vor-
fchen. Wanneer de Potl uit droogt , plijrende de

f
rond van hitte , dan fpringt deze Slang op 't droge
r

eld, en hare rode blikken op flaande, glipt verwoed'
van dorft en razende van hitte vervarelijk over de
Akkers henen; dan zoude het my niet luiten onder
de blauwen Hemel te flapen , nogte in de fchoot
van 't gras te leggen, wanneer ze d'oude huit afge-
iloopt hebben wederglitm en jeugdig word, of hare
Jongen en Eijers in het neft latende , met hare drie
puntige tong tegens de Zon aanleid en flikkerd.

Hier te Lande wierd eens een geweldige grote
Slang gevonden , die wel vijfen-twintig voeten lang
was en middel matig Mans dikte ; de koleur meeft
iwart met geel gefprenkeld.; Deze Slang wierd dan

van.

Water-
slangen
van twin-
tig voeten}

lang»

Andere
van vijf-

en-twïn-
tig voe^
ten*
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van een Chriften gefchoten, daar zig & Indianen ever

verwonderden , ora dat zy bekenden nooit een 20 gro-

te gezien te hebben. Deze hadde grote fchade voor-

tijds gedaan in 't fwemmen dier Menfchcn , haar on-

der 't water getrokken en gegeten; wordende' deze

wrekigc Slang , in weer-wraak van d' Indianen , we-

derom gegeten.

Daar is een andere en kleinder flag in menigte;

daar men zig wel voor hoeden mag dat zy u nieE

verraden, wijl daar eenige zo fterk veni;mg onder

zijn dat haar niets te boven gaat; als men daar droe-

vige ervarentheid van gehad heeft , dat niet alleen

Menfchen die van haar zijn beichadigt geweeft kor-

ten tijd daar na geftorven , maar dat het vlees van

de beenen , der gener die zy. gebeten hadden , afge»

vallen is met ftukken binnen vier-en-twintig uuren.

Vele nogtans die eftirneren deze flingerende Die-

ren om de glinfterende aangenaamheid , nemen haar

de angel of om 't kwaad voor te konaen, latende haar

dan zelfs over al hene kruipen ; in 't bezonder de

weepfche Jufferen, dertelende in Min -zieke luften

tuflehen de Venm heuvelen van Cupdos yerilandeloze

dwalingen , tot aan de meer-poel van dier onzinnig-

heid, als of de aanfehouwer een behoeder van 't on-

wetende kwaad voorwerp , en navolger tot herftelling

dier gevoelige en aanleidende prikkelingen zijn moe-

fte zig egter wapenende met een zinneloos gedult

tegen zijne driften. Hier volgen veel verandennge

der Slangen in zoorten ; als

De Pijl-Slang.

De Bloem-Slang.

De groene Oog-Slang.

i De kleine Mieren-Slang.

De Slaap-Slang.

De groene Oog-Slang met twe witte ftrepen.
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De Klip-Slang.

De Sink- Slang.

De Ratel-Slang.

De ,flegte Oog- Slang.

De Buffel-Slang.

De Slang mee witte en fwarte vlakken.

De donker bruine Stink-Slang.

De Indiaant\he Slang zonder vergift.

De Honds-Slafjg.

De Slang met gele en yzer verwigc vlekken.

De Rivier- Slang met verfcheide Arabifchc

Characteren.

De grijze Stink-Slang, men kan egter de Slan-

ge met ftank van Galben verdrijven.

Men heeft gezien kleine Slangen nieuwlijks uit den-

dop der Eijeren gekomen , waar in zy geteeld waren ,.

Zijnde pas een duim lang , dewelke na dat men die

hadde bewaart in een Kaflc overdekt met papier op

-dat zy door geen opening uit en koften, dog. vol van

'kleine fpelde gaatjes op dat de lugt daar vry inkoft;

Zo zijn zy zo zeer gegroeid in agt of tien Maanden
dat het ongelooflijk is. Wijl dag en nagt even lang

zijnde, de lugt allervolft is van balfemtique ondelen

,

dewelke haar ook het meefte voedzel toebrengt; al&

zijnde in de lugt een verborgene voedzel voor 't le-

ven. Hebbende deze kleine Slangetjes niet anders als

alleenlijk de lugt die haar voeden, en niettemin, met

deze fijne fpijze wierden zy in minder dan een Jaar

langer als een voet en dik na advenant. Van daar

is 't dat de Natuurkundige zeggen , Cefi in are oc«

mltus vita eibiu.

De Vijper - Slangen werden alleenig uit de lugt ge-

voed ; gelijk men zulks ook in andere Serpentjes on-

dervonden heeft. En de Manucodiates met de Hay
alleen hare voedzel uit de lugt zouden trekken ; en

Z te

Vfj per-

Slangen.
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te gelijk heeft men een groot Serpent aangemerkt
,

dat hy ten eenemaal blind was, na dat hy, zo men
vermoede in't Hutje daar hy in was, zijn oude huit

niet konde-«afleggen. Men derf nogtans in d^Aflomi^
of Volkeren zonder mond , van PUnim niet geloven,

dat die by de ademinge des lugs en de reuk zouden
leven : Ook dat de Chamdeoen by de wind leeft ; en
de Menfchen van Olyinpiodorus alleen by de Zon en
lugt zouden leven, gelijk ons zommige gaarn willen

wijs maken. 't Is eene andere reden der Menfchen r

en een andere reden de bloedeloze Dieren, in natuur

en eigen gefchapentheid.

Vledermuiz.en , fchadelijke Creaturen voor Menfchen
en Beeften , want zy trekken beide gaar het bloed af,

en dat zo behendig dat men het niet en voelt als

door de fmerte. Zy zijn van grote als Duiven, dog
een groot nadeel voor de Varken , om dat de zelve

haar de tepels afbijten.

Kreuten Krenten of Padden, het verfchrikzel van 't Vrouw-
of Pad- üjk geflagt, makende 's avonds , na dat 'er een regen

gevallen is, zulk een barbarifche toon, dat haar Ar~

tem Mnjtcam , hoe ongelijk die ook is,, gelijkt wel
gekerm en geiteen van zieke Menfchen.

De grootfte Kakkerlakken hebben de lengte van eert

duim , zy zijn bruin en plat van lijf, derhalven be-

kwaam om door te eten in Kiften en Kaften te ko-

men , en doen veel fchade aan Linnen en Wollen j

als mede aan Parkement en omflagen van Boeken.

De Schepen die na 't Vaderland gaan hebben 'er ook

grote over laft van, want zy komen zomtijds by me-
nigte uit de Boflchen , en verhouden haar in alle

hoeken en gaten. Zy komen eerft met den avond

te voorfchijn , hebbende vleugelen gelijk een zoort

van Torren.

Mmkita , een zoort van Muggen , daar van men
onaan^-

Kakker
lakken.

Muskita.
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onaangenaam word, aangetaft, als of zy in hare dun-
ne magere huit eenige onzen bloed wilde verbergen;
hebbende lange diefze prikkels , met deze kwanten
heeft men de meefte aanvegting, als wanneer men
eerft in 's Land komt.

Makers t Moepieren en Vliegen , die» als zy 'sayonds *^ 5^'
fwerven in de Bollenen , een ligt van zig gc\cn als ren ^
of men Keersjes van verren ziet. Vliegen.

Petattes luiden , deze onthouden haar in'c gras , en Petattes-

lopen de Perzonen die 'er door gaan by de bcenen op, luizen.-

gaan of kruipen tuflehen vel en vlees , 't geen een
grote jeukte door de leden veroorzaakt ; men kan ze
ichier door de kleinte niet zien.

Hout luizen 9 deze zijn by grote menigte in de Grote-

grond onder de floeren van de Huizen , en leven van f
ha
^f

d,e

't hout t' eten. 't Is het fchadelijkfte Gedierte van 't
fu

e

izê
°ut*

ganfche Land , want als 't gebeurt dat 'et veel Re-
<joen<

gend , en het water de grond over al door nat ge-

maakt heeft, dan komen ze uit de grond opzetten,

lopen by de ftijlen en wanden van de Huizen op,
en eten over al het hout waar haar loop is hol ; zom#
tijds gebeurt het ook wel datze in een Kift of Kaft
komen, en eten al het goed dat 'er in mogte weze»
binnen eenige uuren tefchande, ja zo dat 'er niet een
heel ftuk weer uitkomt ; want ze lopen niet by 10.

of 20. maar by honderden, en gaan al gedurig heen
en weder gelijk de Mieren; haar grote komt met de
Zurinaamfcke Mieren over-een , maar zy zijn wat dik-

ker van gat. 't Is gebeurt dat zeker Gouverneur op
een nagt , van deze Hout-luizen , voor vier duizend

Guldens aan goederen op-gegeten wierd ; door dien

hy eerft in Zuriname was gekomen , en het middel
dat 'er voor gedaan word had hy zo ten eerften niet

by der hand. De Kiften en Kaften moeten op hoge
voeten ftaan, en die weer in Lodene of Kopere Bek-

Z 2 kens
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kens met water gevuld , indien ze dan by voornoem-

de Bekkens op lopen zo verdrinken ze ; dit is wel

't bekwaamde middel dat 'er voor gedaan kan werden.

Zommige nemen ook wel Teer of Terpentijn , en

belmeren daar mede de voeten alwaar het goed op-

ftaat , zo lang bet nat blijf is het goed , maar door

de grote warmte droogt het zeer gauw ea daar moet
gedurig op-gepaft werden.

De Mieren zijn hier ook in grote menigte , en val'-

en veel groter als in Europa s ze lopen by de Bo-

men op, wanneer ze fpijs gebrek hebben, en eten-

al de bladeren van de zelve af , 't geen konftig van

haar gedaan werd , want boven op haar hoofd is een-

fcherpte even als een Scheer , waar mede zy ftuk-

ken uit de bladeren knippen als een halve lid van een

vinger groot , en dat dragen ze op 't hoofd na hare

neften > als d' eene Boom kaal. is dan gaan- ze weer

na een ander. Door de grote menigte die ze uitma-

ken-, en het gedurig .heen en weder lop^n , werd het

gras zo vertreden en vernield , als of 'er het zelve

nooit geweeft was.
- Malebonjje , een zoort van grote Bijen die geen

Honig geven , deze hebben haar verblijf in de Hui-

zen , en gewapend met venijnige angels.
*

Bijen die Honig winnen , daar men een verblijf-

plaats voor moet zoeken dat die voor de wind be-

fchut zijn, om haar aas dies te beter t'Huis te bren-

gen. Men moet ontrent de volle Korven geen ge-

fpikkelde of glibberige Hagediflen leggen, want deze

vangen de Bijen met de bek om hare Jongen daar

lekkerlijk mede te aazen. Dezen Bijen- Honig is heel

helder en klaar , trekkende na het groen
,

gefloten

zijnde in beursken (even als der oude Kooplieden

ftok-beurfTen die een hand-vatzel hadden , en daar veel

beurskens aan vaft zijn
,
) daar deze Honig met een

vlies
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vlies of vel om zat , zijnde een zuivere vogtigheid.

Wanneer men nu deze beurskens op brak, kwam de

Honig alleen uit het zelve lopen en niet uit de an*

dere , als elk gefepareert zijnde. Doende het eene

Baar het andere open , en ftortende de Honig daar

uit in een Callabasje , zijnde het zelve een zeer uit-

nemende aangenaam zoet.

Dies te neffens vind men ook zo wit als Sneeuw,
klaar en mede van een goede fmaak , maar grof ge-

korrent tegens de vorige , zijnde als een zeer kolte*

lijke Balflem, Deze Bijen zijn ftroo geel van ver-

we, klein en lang; vallende niemant in eeniger mate
laftig , zelfs niet op de plaats om deze Honig te be-

komen, d' Indianen gebruiken deze zoort tot genezin-

ge (in cornpofitic) van wonden.
Mantes of Sprinkhanen, hebben een lange hals ge- Mantes

lijk de Kamelen , een glad lighaam nauwelijks een °fSprink-

vinger lang aan beide einden fpits toe lopende, mid-
"anen *

den op de rug gaat in de lengte eene merkelijke

ftreep,' met ter zijden afgaande kleine ftreepjes
, ge-

lijk 4' aderen in de Boom - bladeren ; 't hoofd maakt
een drie hoek , op 't zelve fteken twe hoorntjes uit;

d' oogen ftaan uitgepuild , zijnde donker fwa'rt ; de
beenen zijn zes in getal, twe ftaan 'er boven by aan

de hals zo lang als een vinger met drie gevrigten,

en aan d' einden bezet met kleine fubrnle tandekens

of fpitzen ; de twe paar andere zijn bleek groen, ge-
lijk een paar armen van haar t'zaam gelegt , en op-
waarts gehouden werden

, gelijk twe Menfchelijk

t'zaam gevoegde en na den Hemel verhevene handen.
Spinnekoppen , groot en kleine in getal , daar zijn Spinne-

*èr welke in
J

t geheel meerder plaats befloegen als de koPPen »

palm van een hand, 't lighaam alleen heeft de grote

van een Rijksdaalder. Men vind egter niet dat zy
Menfchen fchade doen. Eenige Negers in pafTant een

Z 3 ziende
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ziende eten die voor hare luft , welk bancquet mcQ
niet hoorE dat haar iemant ontfnoept.

Schorpi- Schorpionen , deze zijn (wart
, gelijkende wel een

onen. Kreeft , fchuilende meeft in droog Hout of Koorn.
Haar vergiftige prikkel is de (leert , werdende het

Genees -middel genomen van het Schepzel zeiven.

Nog vind men deze na volgende zoorten:

De Indiaanfche Mol.

De Hamerling.

De Indiaanfche Kat met een Beere mond.
De Indiaanfche Hemp-haan.
De Muis.
De Zee-Rot.
De Vijper, Tricokur genaamt.

De Indiaanfche Sallarnander, Gtcco genaamt
De Indiaanfche Zijde-worm.
Veel grote Rufpen in zoorten.

De Indiaanfche Egel.

De rode Eekhoorn.
De grote Indiaanfche Miere-eter of Duivel.

Vele goudc en andere zoorten van Torren.

De witte Indiaanfche Egel.

De Zurie-Kat.

De Zec-Kat met een fchild.

XI. HOOFTè
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XI. HOOFT- DEEL-
Van cT aanmerkelijkfle Vogelen , en andere Ge*

dierten , ^p talrijk als bet Land de ^e/ye

opgeeft.

He de werken Gods zijn heerlijk; hy heeft
haar alle gemaakt met wijsheid; het aard-
rijk is vol van zijne goederen : maar men
moet bekennen dat onder alle de Schep-
zelen , die niet boven het gevoelig leven

hebben, de Vogelen, veel luider als eenige andere,
d'on-uitputtelijke rijkdommen van zijne goedheid en
van zijne voorzienigheid verkondigen : En ook dat
hec voor ons behoorlijk is, door de zoete gelijk-lui-

dentheid van haren zang, door de beweeglijkheid van
hare vlugt , door de levendige verwen en door alle

de pragt van hare vederen , te loven en te verheer-
lijken die Oppermogende Majefteit, die haar zo voor-
delig heeft op- gepronkt, en verzierd met zo vele
zeldzame volmaaktheden.

Vwara Piranga , zo groot als een Henne , heeft
een lange nebbe, de beenen als een Reiger, doo- in
alles niet wel zo lang; heeft zijn voedzel aan't ftrand
der Zee , neftelende op de Klippen. Deze verandert
de koleur zijner vederen wel drie verfcheide malen.

facontin , facoupen en facoumatfon , deze zijn van,
grote gelijk Kraaijen ; jen hebben fwarte en ook as-
grauwe veren, fmaken uittermaten wel.

Adouton, -een zeer koftelijke Vogel, zijnde zo groot
als een Pauw ; hare vederen hebben de koleur als

de voorgaande, men kan ze ook zelden bekomen.

ra !IM

Uwara-
Piranga.

Jacoutin
?

Jucoupen
en Jacou-
onaiübn.

Mouten*
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fambourmire, zo groot als een Veld-hoen.

Pegajfau, deze is zo groot als een Duif.

Piracuroba, mede in grote al de Duif; en alle de-

ze drie zoorten goed om t'eten.

Arat- vogel, wiens fnavel en klauwen krom zijn,

de veren boven al uit -muntende ichoon , alzo dat

men oordeelt geen fchoonder bekend te zijn ; zo dat

de Scheppinge Gods -hier ten hoogden is te zien ;

zijnde anderhalf voed lang , deels hoog purpere en

rode veren, deels Hemels-blauw voor 't geheel. Als

deze Vogel in de Zon is , daar hy zig gaarne houd

,

zo kan men hem niet genoeg aanzien.

Canide, heeft iets flegter vederen, dog die aan de

hals zijn glimmen als goud , aan 't lijf en de fteeru

fchijnt hoog Hemels-blauw met goud, in aanzien als

een cpftaande pool van Fluweel; van deze Vogel zin-

gen de Indianen mede in hare Liederen. Neftelen-

de meert op de toppen der Bomen , ontrent de Dor*

pen meerder als in de .Bofïchen. Daar uit komt heE

dat de Indianen 's Jaars drie en vier malen deze Vo-

gels plukken, makende uit deze veren Zijde, die ook

hare lighamen wonderlijk daar mede verzieren.

Toucau, is de aldervoornaamfte Vogel onder alle

de andere , deze is mede zo groot als een Duif, en

heeft een (teert als een Raaf , uitgenomen de borft

die is Safferaan koleur, en heeft een bleek rode hals-

band van Natuur. Dit zelve gebruiken de Land-

aard mede tot zieraad als zy Danflen ,
noemende de

zelve Dans-veren ; de nebbe van deze Vogel is gro-

ter als de voorgaande, diergelijke weet men niet dat

meer bekend is. *

Swarte Minog , deze hangen hare neften aan de

uiterfte eindens van de takken der Bomen ,
uit vreze

van de diefze Apen , dewelke de zelve anders ver-

nielen zoud#.
Marga-
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Marganai of Papegaay , deze zijn zo gemeen als de Marga-

Duiven, daarom worden die niet geagt , zijnde het nas of Pa-

vlees hard en zeer dorre. pegaay.

Ponau , is zo groot en van koleur als de Tortel- Ponau.

duif, de bord rood.

Quampiam, deze is zo groot als een Krams- vogel , Quampi-

heeft ook rode karmofijn veren.
am

;

Gonambucho , daar over is mede iets verwonderens , u
^°nam~

zijnde niet groter als een Leuwerik , zingende ook

lieflijk en helder als een Nagtegaal , heeft witte glim-

mende veren; zittende gaarne op de opperde toppen

van de Turkfche Tarwe of Mieli.

Ajonrons of Papegaay , de kop is rood , geel en

violet, de vleugels aan 't einde purper, de (leert heel
rons '

lang, anders zijn die aan het lijf groen; deze komen
weinig in Europa. Zy zijn zeer opmerkende dat zy

niet alleen de fpraak verdaan , maar leren zingen en

danflèn , doende wat men haar gebied ; zijnde ook

van de Indianen bezonder geagt , en befwaarlijk van

haar te bekomen.
~

Tovis , mede een Papegaay , deze is zo lang als

een Snip, heeft een larage lieert met SafFeraan verwi-

ge veren , anders is hy in 't geheel groen over 't lijf.

Bijen-vogel', twederlei groot en kleine, in fchoonte

bezonder aangenaam , wezende niet magtiger als een V0SeL

grote Torre of Hommel ; deze zig in de Boflchen

hier en daar omdraaijende , vertoont zulk een menig-

te van fchoonftc levende koleuren , dat het onmoge-

lijk is om 'er genoeg van te fchrijven , halende hare

voedzel van de Bloemen.

Dodotom of Vleder-muis , een naam welke haar ge- Dodoto»

geven is ten aanzien harer een-voudigheid ; een Vogel 110#

dewelke , ter oorzaak van zijn geftalte en zeldzaam-

heid , eene Phenix zoude mogen genaamt worden

;

het lighaata is rond en in alles vet , veroorzaakt door

Aa haar

Tovis.

Bij«n>

ssmsmm
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haar eigen traagheid en gang ; weinig zijn 'er die

minder als vijftig ponden wegen ; beter om aan te

zien als te gebruiken. Haar gedaante is fwaarmoedig-

heid als gevoelig van het onregt der natuur haar aan-

gedaan , zo een groot lighaam te voeren , om gedre-

ven te worden door zulke kleine vleugelen , dat ze

nauwlijks waard zijn de naam te voeren , als niet ver-

mogen het lighaam van de grond op te heffen ; het

hoofd is ook verfcheide in gedaante, aan d'eene zij-

de gehuift met fwarte veren , en aan d' andere zijde

volkomen naakt , alleenig met een zeer dunne door-

fchijnende (als wol) vlies; hebbende onder't lijf ligt

groene veren; haar oogen zijn rond en klein , blin-

kende gelijk Diamanten, d* andere vederen op 't bo-

ven lighaam zijn van*t alderfijnlle Dons, haar fteeit

is als een fpits uitltaande knevel -baard eens Mans,

de beenen dik , fwart en fterk , hare klauwen en

iporen fcherp.

Haüebranches , de zelve Vogels leggen hare Eijeren-

in 't zand en begraven die 'm het zelve , zo dat het

moeite heeft die te vinden , dog de wind waaijen-

de komt men de zelve wederom te ontdekken j deze

Eijeren zijn zeer goed om t'eten, en met de vederen

drijven zy handeling.

Cormorans of Struis - vogels , deze eten Serpenten y

van deze Vogels houd altoos een der zelver de wagt
Struis-vo- p zy niet mogten verraft worden ; houden haar al-

£d *

toos aan de Zee-kult. Zijnde zo groot, dat, wanneer

eenige daar van by malkanderen zijn en men verre

van daan was , men zoude denken het een Compag-
nie Soldaten te zijn ; de vederen zijn fcharlakc ver-

we» zo door geen konft na te bootzen, gevende zo-

danig een glans van haar, dat zy in fchijn van glans*

meeft de oogen verduifteren door 't flikkeren.

De Indianen houden in grote waarde een zonder-

. ling-

Halle-

branches.

Cormo-
rans of
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ling Vogel » die zy zelfs geen leed doen , maar ftraf-

fen den gene die hem kwaad bedrijf; zijnde zo groot

als een Duif, heeft as-grauwe veren en een klagende

treurende ftem , men hoort deze mceft by de nagt en

's daags niet veel. En hebben een gelove en zeker

vertrouwen , aan deze, zo dat de verftorvene Vrien-

den de zelve tot haar zenden , als mede dat zy haar

lieden geluk by brengen , en dat zy haar een goede
moet geeft om hare Vyanden in den Oorlog fterker

aan te vallen; zy houden ook als zy op hare bedui-

dinge agt geven , dat zy hare Vyanden in dit leven

overwinnen zullen , en na hare dood hare zielen over

*t gebergte zal vliegen, en met hare Ouderen als dan
in veel vreugde leven.

Men vind een klein Vogeltje wat groter als een
Cijsken , diens naam my onbekend is ; men zeide

rny dat het nooit van Zee en ging, nogte aan Land
kwam, en dat wanneer het Wijfjen d' Eijeren wilde

leggen, 't zelve uit het gezigt om hoge vloog en al-

20 zijn Eijeren leide, namentlijk; eene t' eiken maal,

en dat dit Ey , terwijl het aldus door de lugt ne-

derdaalde, eer het in Zee viel door de hitte van de
lugt word uitgebroeid, en daar na door de Zee het-

SchepzcL gevoed word , dat ongemeen in de Natuur
ie bezefTen is.

Een fwarte Zee -vogel met lange vleugels, by de Duivels-

Zee- lieden het Duivels -vogel genoemt, alze 't eerder vogel-

een waarfchouwinge van God is , dat nooit gezien

word, dan op het aanftaan van Onweer.
Tappin-unbaftouü , is zo groot als een Spreeuw, de Tuppm*

lieert is lang met Saffraan - verwige vederen, anders' unbaffo-

zijnze gans groen. U1S"

Araracanga , deze zijn zo groot als onze Ravens, Arara*

hebben eengrote boven platte en brede kop, fchone canga,

Hemels - blauwe oogen met een fwartagtige oog-ap-
Aai pel,

Pil s*jm



ï88 BESCHRTV1NGE van

pel , en uitwendig een wit oog-lid , ook zijn de kin-

ne- bakken en 't onderfte deel des fnavel wit , 't welk

krom van geftalte groot , bovenwaarts witagtig , on-

derwaarts fwart , de boven fnavel is ontrent drie vin-

geren lang , diep en breed ; hare voeten en beenen

zijn fwart , 't ganfche hoofd , den hals ,
de borft,

't lijf, 'tbovenfte der beenen, en't onderfte des ftaarts

desgelijks ; 't begin harer vleugelen opwaarts geven

een lieflijke rode glans van zig , 't overige der vede-

ren tot de helft der vleugelen is groen; 'tlaafte hal-

ve deel, tot aan'c einde der pennen, is gefmukt mei

Hemels-blauw ; 't einde van de rug na by de fleert,

gelijk ook de (teert zelfs, beftaat uit ligt-blauwe plui-

men , daar evenwel eenige bruine doorlopen , de leng-

te dezes fleert is van ontrent tien vingeren en ftrekt

zig onder de vleugelen zeer wijd uit.

Ararauna. Ararauna , is de voorgaande in gedaante dog niet

in verwe gelijk, toond een fwarte bek, blauwagtige

grauwe oogen en fwarte oog-appels, de witte huit by

d'oogen werd geborduurt met fwarte pluimen, gelijk

als op 't kondigde met de naaide geft&t; de beenen

en voeten zijn fwart bruin , 't hoofd heeft voor bo-

ven de fnavel een kuifje van groene vederen, onder

de onder -fnavel aan de keel itaan fwarte vederen,

h overige van de keel , de zijden van hals i de gan-

fche borft, en't onderfte deel des lijfs , zijn bedekt

met gele pluimen ; aan 't laafte deel des hoofds en

hals , desgelijks over de ganfche rug en 't buitenftc

der vleugelen , fpelen Hemels-blauwe vederen \ aan de

uiterfte fpits der vlerken met geel door -mengt; de

fleert beftaat uit lange heb der blauwe pennen , door

vlamd van eenige gele, in 't gemeen zijn de blauwe

onderwaarts fwart , en trekken ook eenigzins deze

fwartigheid van zig na de zijde toe.

Tmetc. Tukte , deze is de grote der Leuweriken gelijk;

en
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en over al groenagtig, behalven aan den aanvang der

vleugelen zijnde zierelijk blauw
,

gelijk ook 't begin

van al de flag-vederen.

Tmpara , deze is insgelijks zo groot als een Leu-
werik, over al bleek groen, korc van lieert, 20 dat

de zelve te gelijk met de vleugelen ophoud, de fna-

vel is incarnaat , de beenen grijs-grauw ; daar de bek
begint, regt voor de ftern, ziet men een Vermillioen

verwigc vlek in de gedaante eens halven Maans , by-

na als een kroon welke beneden waarts word gezien

maar midden op yder vleugel een rood gele of oranje

verwige.

Anarca , heeft eene fwart - bruine kromme fnavel , Anarca.

boven op 't hoofd lever-verwige vederen , aan de zij-

de nevens de oogen bruine, aan de krop as-verwige,

aan de boven-hals en de zijde groene , aan de buik
bruin-rode, op de rug groene, getekend met een ligt-

bruine plek j en de fleert is bleek-bruin , aan de rand

zit een bloed -rode zoom; 't overige der vederen is

groen, d' einden der zeiver zijn zee» verwig , de bee-

nen boven met groene vederen bewaflèn j onder is de
huit grauw , de klauwen worden fwartagtig \ waar uit

de fchoonheid dezes Vogels ligtelijk kan afgenomen
worden.

fendaya , deze is zo groot als een Lijfier , heeft een

fwarte fnavel en fwarte beentjes, desgelijks fwarte oo-
gen , met een goude ring daar rondom ; de rug vleu-

gelen en fteert hebben groene vederen , door -mengt
met zee-verwe, dog de uiterfte einden der vlerken

werden een weinig fwart; hoofd, hals en borft zijn

ligt'geel en rood-geel gemengeld.

Tuitirica , deze is wat groter
, geheel over groen , Tuitirlca,

dog op den rug en de vleugelen gemenelijk hoog-
groener als aan d' andere delen des lighaams; de fna-

vel is krom en incarnaat verwig , d' oogen zijn fwart

,

Aa 3 de
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de voeten blauwagtig. Deze zoort werd gans tam en
gemeezaam, zo dacze zig mee de handen laten vatten,

en iemant de fpijs uit de hand halen; leren ook klap-

pen gelijk andere Papegaijen.

Peroket- Perakettjés , deze zijn niet groter als een Leuwerik,
jes, hebben een grijze kromme fnavel , en een keel van

gelijke verwe* fvvartè oógeny verzierd met een zilver

verwige Cirkül; de tong is van de grote Papegaijen

gelijk vormig , boven op 't hoofd waiTen eenige zeer

iehone tedere pluimkens uit even als een kam, de

beenen en voeten zijn as-verwige de fteert is gewel-

dig lang , zig uitftrekkende tien vingeren breed bui-

ten de vleugelen , boven is ze zierhjk rood, gelijk

ook het hoofd , den hals en htt onderde deel des

buiks , dog aan de borft en onder de fleert , pron-

ken hare vederen met een bleke roos - verwe , eindi-

gende ten haften, met een vermengde koleur uit He-
mels -blauw, wit en groen aan de vleugelen, heer-

fchet de groene verwe evenwel met tuilchen door-

lopinge van eenige rode , welkers helft met roze en
oranje verwe zo lieflijk gemengeld is , datze , wan-
neer de Zon daar op (peelt , een wonderlijke weer-

glans en wel duizend goude glinfterende ftralen van

zig werpen , zijnde daarom zeer hoog in waarde '.ge*

agt»

Ajurucu- Ajumcurm , deze hebben op 't hoofd een fchoon

tm. Hemels-blauw kuifje of mutsje ;' de keel, gelijk ook
yder zijde in 't opperfte des hoofds , is met lieflijke

gele; 'tganfche lijf met een ligt-groene, verwe ver-

sierd ; aan 't einde der vleugelen tonen zig de vede*

ren ter eener helft fwart, ter andere Safleraan^koleur-

agtig , ten dele ook blauw , ten dele hier en gins

groen*; al t'zamen zijn zy zeer fchoon en de verwen

vind men boven maten wel' gezet; dè fteert is groen

,

dog als ze zig uiïbreid 1

, met 1 fwart , rood en blauw

gebor-
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geborduurt. De fnavel of bek uit den grauwen-don-
Jter-bruin ; d' oogen zijn fwartagtig, om Cirkeid van
een goud-verwige ring.

Daar zijn; nog twe d'eerfte zorte byna gelijk-, be-
ha] ven dat zy een weinig anders gekoleurt zijn; op 't

hoofd hebben zy een wiragtig geel kapjen , boven de
oogen en aan de keel zijnze gans helder geel , aan 't

bovcnfte deel des beks een zee-groene vlak.
Ajumcruk*, dragen desgelijks een kuifje op 't hoofd Ajura-

van blauw en fwart gemengt, en is regt in 't midden c™ka>
van 't kapje verzierd met een gele vlek ; onder de
oogen zit een gele , aan de keel en Hemel - verwige
plek r de borft is wat groender als de vleugelen en
rug , de fteert en d' einden der vleugelen vallen wat
bleek groen , de uiterfte fpitzen der vederen beftaan
uit een vermengde gele, rode en donker blauwe ver-
we; onder aan de fteert vermengt zig geel en groen,
de beenen vallen van een as^verwige, op een blauwe
agtige koleur ; de voeren zi?n fwaar ge/poort.
^Ajuracatinga, werd de zelfde zoon genoemd; deze Ajuraca-
Fapegaijen zijn zo groot als middelmatige Huis-hanen tinga.
gans rood van oogen , en by de zelve verzierd met
een witte huit

, ook met een witte fnavel en witte
beenen; de fteert is lang en groen.
Met dit komt gans over -een een ander geflagt , Ararat

geheten Ajurvapara, behalven alleen dat 't wat klein- para.
der is.

Maracan* is van 't geflagt der gener welke meö Marac*Arara noemd, dog kleinder; zo groot als andere Pa- na.
pegaijen

, en van gedaante den Arara gelijk heeft
ook een even zo lange fteert en fnavel

; geêlaetige
oogen

, groen verwig over 't gaafche hoofd, hals en
vleugelen, welke koleur egter op 't hoofd een weinig
verbleekt en na het blauw trekt. De ftaart is bovenma groene,, aan 't eind blauwagiig en onder met ro-

de-
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de vederen yerzierd ; ook zijn de vleugelen inwendig

rood, uitwendig groen, aan d' einden donker blauw,

en de vleugel begint met een Vermillioen verwige

plek; de beenen en voeten zijn fwart , onder d' aan-

vangende fnavel zit een fwarte vlek; 't gelüic van de

item des Papegaijs is oë, W\ de.

Tmafutwêb* , deze is meerder groen en aan bet o-

veriee des lijfs bleek groen , dog aan de buik geel-

agtig en aan de vleugelen donker groen
f

de (teert is

zeer lang, d'oogen zijn groot, fwartagtig en omringt

met een gele kring; boven de fwarte kromme fna-

vel zit aan 't hoofd grote goud-verwige vederen.

De Papesaijen werden op deze manier gevangen en

maken hare neften , als volgt. Deze Vogelen zoeken

voor haar in verre afgelegene Boflchen de alderhoog-

fte Bomen , om hare netten daar in te maken, daar

ligtenze & Indianen uit als zy nog jong zijn. Nefte-

lende in holle Bomen , maken van buiten een rond

gaden lessen twe of drie Eijeren daar in, rdeDui-

c Eijeren gelijk zijnde) 't geen regt of afzonderlijk

neft , gelijk andere Vogelen hebben. Dan fchoon

men de Eijeren betaft, zo werdenze egter daarom

van d' oude niet vergeten , maar even zo gelukkig

uitgebroeid ais de onaangeroerde. In Augulto wer-

den de Jongen daar uitgenomen ; die dan vederen

hebben gekregen , fteekt in yder harer neusgaten een

dik Wormken , en boven op 't hoofd toond wg ge-

lijk als een oplopende buil, waar in even zodanig een

Worm verborgen zit, dog zy vallen van zelfs na wei-

nier tiids uit, en 't gat fluit zig zo wel en digt weer

toe, dat men 't minfte blijk teken daar van niet zien

kan; haar onderhoud nemenze van de Boom-vrugten,

zo oude als 'jonge leven in de Natuur zeer lang.

XII. HOOFT-
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XII. -HO O FT- DE EL.

Van de ViJJcben en Zee-gedrogten die op de^e

Jfyfl gevonden werden.

Hoe grimmelt fluks het ftrant , wanneer Neptunus
benden

,

Haar Kanoes volgelaan verblijd ten Oever wenden

ELk^ water-tand , wel ligt krijgt poes'Ie water angfl ,

Is Zee - baard flegts verlieft , V pnik. gootje uit dt

vangft,

^oewel het Land rijk in 't Pluim -gedierte

is ; zo is het niet minder verzien van veel-»

derleije zoorten van Viflchen , als mede
van Zee-gedrogten; die door de Godde-
lijke voorzienigheid , zo in Zee als in de

Rivieren ,
geplaats zijn. De voernaamfte dan zullen

We hier ter nederftellen.

EJpadon of Swaartwis, die zo genaamt is, ter oor- Efpadon

zake dat hy aan zijn bovenfte kaak -been eene ver- offwaart-

wering heeft van de breedte van eenen groten Dolk, V1S *

die aan weder -zijden harde en fcharpe tanden heeft.

Daar zijn van. deze Viflchen waar van die weerbare

werk-tuigen vijf voeten lang zijn , aan het beneden-

fle einde zes duimen breed, en aan yderen rijg voor-

zien met zeven-en-twintig witte en vafte tanden , en

het lighaam groot zijnde na gelijkmatigheid. Zy heb-

ben alle het hoofd plat en yflelijlc, van gedaante als

een hert ; digt by hare oogen twe fnuif-gaten , daar

zy uit werpen het water dat zy hebben ingefwolgen;

zy hebben gene fchubben ; maar zy zijn op haren

Bb
J

rugge
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rugge bedekt met eene huit die grauw is , en wit
onder den, buik, die hompelig is als eene vijle; ook
hebben zy zeven vinnen , twe aan elke zijde 9 twe
anderen op den rugge , en dan die haar tot eenen
(leert dient.

Menaty. Menaty , een Vis die langs de Rivieren haar zelve

voed met ftruiken of bladeren van dien. Deze wer-
den van hare Jongen gezogen als een Koey ; fma-
kende meerder na Vlees als Vis.

Torpedo Torpedo , of zo de Engeljcken zeggen Nttm-eel , zo

of Num- veel als een beroerde Aal of Paling , dewelke leven-

dig zijnde eenig ander Schepzel aanrakende , geeft

aan alle leden van de zelve eene zulke doofheid en

beroerte , dat zy voor een tijd lang ten eenemaal on-"

gevoelig ; en het is gelooflijk dat verfcheide Luiden
verdronken zijn , die het ongeluk gehad hebben dat

zy in 't fwemmen over de Rivieren door zo een Vis

geraakt geworden. Zijn ook by andere Kramp -vU
genaamt; ftaande de Mentenen onwetende , wanneer
zy door een fchielijke bevinge , ( het welk dit Ge-
cÖerte in de Natuur heeft , en tehijnc als gegeven te

zijn tot een middel om daar door zijne vryheid te

bekomen ,
) ademende zulke koude dampen uit , dac

de zelve die het Gedierte aan raken gelijkzaam alle

kragten verliezen. In der waarheid een vreemde en
wonderlijke eigentehap , dewelke ons met geweld
dring vele andere Natuurlijke dingen,, tot nog toe

niet aangenomen , te geloven.

Paling, vind men hier wel zo fwaar, dat 'er eenige

wel dartig ponden van wegen , die daarom niet te

hatelijker , maar boven maten zoet en Jieflijk zijn.

Reverfai ook Guaican o£ Keer-weer, deze vis, is zo-

groot' als een grote Aal , heeft agter aan de hals een
huit of zakje, fchijnende een grote buidel gelijk ; deze

houdenze onder aan 't Schip aan. een. touw gebonden,

'twelk.
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't welk zo veel bots werd gegeven dat de Vis gants

bedekt kan blijven van 't water onder aan de kiel des

Schips , wijl hy de glans van de luge geenzins kan
verdragen. Als nu de Viflchers een grote Vis pf
een Zee- Schildpad gewaar werden , zo latenze deze

Reverfus los , die zo haaft hy voeld dat de teugel

hem lang word gelaten , fneller als een Pijl uit een

Boog op de Vis konnen fwemmen, en hem met het

gedagte zakje zodanig vaft houd , dat men hem door
geen geweld den roof kan ontrukken , ten zy men
hem allengskert , door 't weder in halen dos touws ,

met den buit tot byna boven 't water trekt , alwaar

hy de lugt gewaar werdende zijnen roof ter ftoni

verlaat ; zo haaft nu de Viflchers bemerken dat de
buit by't Schip en haaft boven is, zo fpringen eenige

in 't water, zo veel als 'er van noden zijn tot behan-

deling van den gevangene Vis, en beuren den zelven

in 't Schip ; . daar na latenze 't touw 20 verre los , als

de Jager behoeft , om weer zijn vorige plaats onder

't water te bereiken ; dan werd aan een ander touw
een ftuk van den bejaagden roof gebonden, en den
vanger toegezonden, tot een beloning van zijne ge-

dane moeite.

Arend vis t een wonderlijk Schepzel , d'oogen fraan Arend-

vijf vierendeel van malkanderen af; van 't uiterfte van vis.

d'eenc vin tot het einde van d' andere heeft het meer-

der als vier ellen lengte ; een lelijke wijde mond met
tanden voorzien, de fleert is lang en dun.

Zeè-Peroketten, zijn van fchubben als den Karper, Zee-Pe*

maar van groene verwe gelijk de vederen van een roketten*

Peroket : waar van ook komt dat men haar Zee-Pe-

roketten noemen. Hare oogen zijn fchoon en gewel-

dig tintelende , d' oog appelen helder als Kriftal die

omringt zijn met eenen verzilverden kring , be-

iloten zijnde in eenen anderen , die efmaragd - groen

Bb 2 is,
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gelijk de fchubben van haren rugge ; want die

van onder den buik zijn van een geluwagtig groen.

Zy hebben gene tanden, maar hare kaak-beenen van

boven en van onder zijn van een vaft been, dat uit-

nemende fterk is , van de zelve verwe als hare fchub-

ben, en verdeelt in kleine by-voegzelen, fchoon om
aan te zien; zy leven van Schelp- viffchen, en brij-

zelen met die harde kaak-beenen, gelijk tuffchen tvve

Molen-fteenen; d'Oefters, de Moffelen, en d' andere

fchelpen , om haar met het Vlees dat daar in is te

fpijzigen. Uitmuntende zijn zy om t' eten , en zo

groot , dat 'er gezien worden die meer als twintig

ponden wegen.
Panapana , tamelijk lang , op zijn lijf is 't vel zo

ruig , als een fterke Mans hairen op de hand ; deze

is een lelijk Monfter.

Kurema , of ook wel Paraty , een Vis gelijkende

de Barber, fwemmende in menigte by malkanderen r

fchietende daar door de zelve met de Pijlen , zo ze-

ker , dat zy menigmaal twe en drie in een fchoot

treffen; deze Vis gekookt en gebraden is zeer goed,

maar in den aard zagt ; men droogt die ook en rijft

dan de zelve tot Meel.

Lamanti», deze is onder de Zee - gedrogten- goed

om t'eten , er* die men in voorraad bewaart, gelijk

men in Europa de Salmen en den Abberdaan doet*

Dit is een Gedrogt dat met den ouderdom tot zulk

eene vreemde grote groeid , dat men 'er gezien heeft

die ontrent agtien voeten lang waren , en zeven dik

in het midden van het lighaam. Zijn hoofd heeft

eenige gelijkformigheid met dat van eene Koeije, van

waar komt dat eenige hem Zee-Koeije noemen. Hy
heeft kleine oogen , en zijn huit is dik, van bruine

verwe, in eenige plaatzen gerimpeld en door-zaaid

met eenige kleine haartjes. Droog zijnde word zy zo

hart*
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hart, dat zy mag verftrekkcn voor eene on-doordrin-

gelijke Rondas tegen de Pijlen van d' Indianen : ook
gebruiken haar eenige Wilden om de Pijlen van ha-
re Vyanden af te fchutten als zy ten ftrijde gaan.

Hy heeft gene vinnen , maar in hare plaatze heeft

hy onder den buik twe kleine voeten, die yder vier

tenen hebben, geweldig fwak om den laft van zulk

een lomp en fwaar lighaam t'onderfchragen ; en hy
is van genige andere verwering voorzien. De Vis
leeft van Kruid dat waft by de Rotzen , en op de
de Banken die maar ontrent een vadem lengte mee
zce-water zijn bedekt. De Wijfjes werpen hare vrugt
uit, op de wijze van de Koeijen , en hebben twe te-

pels met dewelke zy hare Jongen zogen; zy werpen
'er twe t' eiker dragt, die haar niet verlaten, tot dat
zy gene Melk, meer van noden hebben , en dat zy het
Kruid; konnen afweiden, gelijk hare moeders.

Onder alle de Viflehen, is 'er geen die zo veel goed
Vlees heeft als den Lamantin * want men moet 'er

Zomtijds maar twe of drie hebben om den laft te ma-
ken van eenen groten Kanoas en dit Vlees is dat van
een Land dier. gelijk, kort, blozende, fmakelijk en
door -lopen met vet, dat gefmolten zijnde nimmer
fchimmelt. Als het twe of drie dagen in het zout
gelegen heeft ,, is het beter voor de gezontheid dan
vers gegeten, zijnde. Men vind deze Viflehen meer
voor de mond van de Rivieren van zoet water , als

in de volle Zee. De Lief- hebberen maken groten
ftaat van zekere fteenen die zy in haar hoofd heb-
ben , om dat zy tot ftof gemalen zijnde , de kragt
hebben om de Nieren van Graveel te zuiveren , en
zelf om den Steen te breken die 'er gevormt zoude
zijn. Maar om dat dit hulp -middel fel is , raad
men niemant het zelve te gebruiken Zonder den raad
van eenen wijzen en ervaren Genees-meefter.

Bb 3 Camen»
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Camonroupony - Ovaffott , deze is een grote Vis , heel

goed om t'eten; van deze gedenken zy ook in hare

Liederen ; ik kan ze niet wel ergens by gelijken.

Ovara en Acara - Ovajjk , deze twe zoorten in on-

derfcheid zijnde de voorgaande niet ongelijk j dog
nog beter voor de mond en gebruik > gelijkende de

Ovara zeer wel na de Forellen.

Acarapet , deze is een brede Vis als de BraafTem

,

als men deze kookt zo komt daar een gele vettig-

heid ; van dit gebruikt men wel voor Zout aan Ta*
fel, dewijl die aard in alles aan zïg heeft.

Pira Ypockf, is zo lang als een Aal , men eetze me-
de dog zeer weinig, om dat ze zeer fterk roert.

Aearabout , deze is een flijmige Vis, en is de Riet-

Voorn gelijk.

Philantropia of zugt tot de ! Menfchen, by den Dol-

phin te vergelijken ; maar de ifteen dewelke vaft in

haar hoofd gevonden word is van grote waarde , want

in Wijn gelegt en nugteren gedronken , is een bc^

zonder hulp-middel tegens de Steen en Col ijk.

Padde-vü > mede eert vergiftige Vis; deze wierd

haaftig gegeten door de Zee -lieden, een dwalinge

die zommige het leven kofte; een al té koftelijke en

dierbare betaling , voor een onaangename Maaltijd.

Deze is de Schol niet ongelijk , maar veel fwarter

gefprikkek en lelijk befchildert, en yan heel affchrik-

kelijke gedaante.

i Nog een Klip of Steen-Aaltje , Almanachs-vüje ge-

naamt.

Een donkere platte Vis met witte ftrepen.

Een fchone Voorn met ftrepen.

Nog een Voo?fis gewijsde Vis.

Nog een ïndiaanfcht kleine Klip -vis, of Donder*

pad, met donkere grijze Vlakken.

Nog een rode Klip-vis;

Een
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Een gele platte, Vis met donkere ftrepen.
De blauwe Vis , of Snot- o/f genaamr.
Tamovata y deze is een fpan -hand- lang , met een

grote yilelijke kop , onder in dé mond heeft hy twe
fteek-vedere*x als Elflèn % en heel fcharpe fterke fiin*
tanden, en op de rug harde fchubben.
De Indiaanfehe donkere plattb Vis.
De kleine Indiaanfehe Karper, in menigte.
De drie-hoekige Indiaanfehe Vis.
De vier-hoekige Indiaanfehe Vis met twe hoorns*
De gele Plat-vis met donkere kruis- wijze ftrepen.
Mak&rekn , dezezoort word van de Engelfcbe Ei-

landen , geroute als gerookt , in menigte aan deze
Kuft overgebragt.

Snoe^ die edel van fmaak, maar in gedaante tegens
de Hoflandfohe verfcbillende.

Querman, van fhaaak de Salm gelijk.

Pakkoesjes,. Preparie•, Warapper
„ femmes, fakjes 9

fchone Baars en Poft, by uitnementheid vet.
Haaymaar , of anders Cabbeljauw , Bot , en nog

vele zoorten van een (Vis) rijke menigte, als ik ee-
loof ergens in de gehele Wereld zal gevonden zijn.
De Indianen in vlietende wateren Vis varigende

,

(eer zy van yzer of ftaal waren voorzien) (taken zy
een zonderlinge Vis -fleert , die een Zee- Kreeft ge-
lijkt , zo inwendig hol is , of van een andere be-
kwame Vis , in plaats van Vis-hoeken , aan het einde
wn haar riet of een ftok, met dewelke zy de Vis by
nagt en dagen weten te door- (teken en te vangen;
Zy konnen ook van dunne tenen Korven vlekten

,
die aan de mond of ingang heel wijd zijn , en hoe
langer hoe wijder vallen, dog met een middelfchot;
die zy aanftokken binden en zo in de grond zetten

,

door welk middel zy VifTchen, dat niet onvermaak-
lijk, te. zien is , overtreffende de Europtaanfibt Vis-

konft^

Makke-
reien.

Snoek*

Quermau
en andere
zoorten.

Haay-
maar en
Bot.
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konft; werdende door de menigte gcmaklijk de vangfl:

volbragt.

Homars. Homars , zijn een zoorte van Kreeften ; zo groot

dat 'er maar eenen van noden is om eene Schotel te

vullen ; haar Vlees is wit en fmakelijk , maar wat

hard om te verteren, tf Indianen vangen haar by nagc

op het zand, of op de platen van de zee; en met de

hulpe van een Toorts -ligt of de helderheid van de

Mane, 20 door-rijgen zy haar met eene kleine yzere

vorke. /

Kreeften. Kreeften ; deze zijn van de zelve- gedaante als die

men in Europa vifcht ; daar zijn'er van onderfcheide

grote , maar d' ongemeenfte zijn die van roof leven,

Zy houden haar onder de ftruiken van de Bomen aan

den oever van de zee : en na het voor-beeld van die

Kik-vorfchen die men Vifige noemt, zo verfpieden

zy uit hare fterkte d' Oelters en de Mofleien , om
haar tot buit te maken , en zy vangen haar door eene

verwonderlijke liftighcid. Die deze is ; dat zy bc-

fpeurt hebbende hoe hare tanden en hare verwenn-

een niet fterk genoeg, zijn om de Schelpen te bre-

ken, die deze lekkere Viflchcti dekken : en ook ver-

nomen hebbende hoe zy verfcheide malen op eenen

dae hare Schelpen openen om de verfche lugt te

fcheppen , verfpieden zy dien tijd zorgvuldiglijk , en

haar voorzien hebbende met eenen kleinen ronden

Keizel-fteen , die zy uit het drijf-zand hebben geko-

ren, zo houden zy hem gereed in d'eene van hare

taneen, en naderen by den Oefter, of by den Mof-

iel T laten zy hem met zulk eene gauwigheid vallen

in hare geopende Schelpe , dat zy haar niet weder

konnende toe -fluiten , den Vis tot eenen roof blijft

van deze loze jageren.

Krabben Krabben die; mtn Tottrlouroti noemt , deze zijn wel

de kleinite; hare baft- is rood geteikend met eene

fwarte
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fwarte vlekke, zy zijn tamelijk aangenaam van finaak*

maar ter oorzake dat 'er vele aan te pluizen is , en
weinig af te halen , en dat men ook houd dat zy ótn
bloed-gang voort brengen , worden zy weinig gezogt

als by nood-

fVüt e Krabben, alzo genaamt om dat geheel wit zijn, Witte

d^ze onthouden haar aan de voeten, van de Bomen ,
Krabben.,

by den oever van de Zee, en in gaten die zy in d* aar-

de maken , waar in zy haar vertrekken , gelijk de
Konijnen in hare holen. Dit flag zijn de grootfte van
allen , en daar worden 'er zodanige gezien , die zo
veel Vlees in eene van hare poten hebben als de gro-
te van een Ey , alzo lekker als die van de Rivier-

Kreeften. Zy vertonen haar zelden by dag : maar
gedurende de nagt komen zy met benden uit hare ho-
len , om onder de Bomen te gaan eten ; en by de-

Zen tijd is het ook dat men haar gaat vangen , met
Lantaarnen of Toors-ligten. Zy verluttigen haar

Voornamentlijk onder de Paretuve - bomen , en onder
d'andere Bomen die aan den oever van de Zee zijn,,

en in d'allermoerafchigfte plaarzen. Als men in d' aar-

de of in het zand delft om haar in hare vertrek- plaat?

zen te zoeken , vind men haar altijd half-lijfs in het

water j even als het meefte gedeelte van d' andere

Twe-naturige Dieren.

Befehilderde Krabben , deze zijn de fchoonde , de Befchil»

verwonderlijkfte , en de meeft*geprezene van allen ; zy derde

hebben wel dé gedaante als de voorgaande, maar zy Krabben,

zijn met zo vele verwen befchildert, die alle zo fchoon
en zo levendig, zijn i dat 'er niet vermakelijker is, als

haar op den vollen dag te zien kruipen onder de Bo-
men, daar zy haar voedzel zoeken. d'Eenen hebben
het gants lighaam van violet verwe

, gepluimt met
wit ; d' anderen zijn van een fchoon geluw , dat ge-
fchakeert is met verfcheide kleine grijsagtige en pur-

Ce per-
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per-verwige trekjes, die aan de kele beginnen t en

haar fungeren over den rugge. Daar zijn 'er zelf ee-

nige^die op eenen taneiten grond, beftraald zijn mer

rood , met geluw , en met groen , dat haar de rijw

kelijkfte en bette - gemengde verwing geeft die men
zig zoude konnen verbeelden. Men zoude zeggen in

haar van verre te zien, dat alle deze aangename ver-

wen, daar zy natuurlijk mede zijn geëmaillieert, nog

niet droog zijn , zo blinkende zijn zy ; of dat men
haar nog vers met vernis heeft uit-gehaald , om haar

meer luider te geven. Deze Befchilderde Krabben

,

zijn niet gelijk de Witte , die haar by dag niet der-

ven vertonen : Want men ontmoet haar boven al des

morgens en des- avonds , en na den Regen onder de

Bomen , daar zy haar met troepen verkwikken. Zy
laten haar ook wel van na-by komen ; maar zo ras

als men gebaar maakt gelijk of men haar wilde tegen

houden met een roede , ( want het zoude te gevaar-

lijk wezen daar de handen toe te gebruiken) wijken

zy zonder hare vervolgers den rugge toe te keren

,

en al af-fchuvende zijelinks uit tonen zy hare tanden,

en aanbieden hare opene verwerisgen , dat die twe

tangen of bijters zijn, die zy aan hare poten hebben,;

20 befchutten zy'er het geheel lighaam mede, en zy

doen die van tijd tot tijd den eenen tegen den ande-

ren kletzen, om hare Vyanden fehrik aan te jagen

;

en in dit poftuür winnen zy hare fterkte , die ge-

gemeenlijk is onder de wortel, of in het hol van ee-

nigen verrotten Boom, of in de kloven van de Steen*

rotzen.

XIII. HOOFT-
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XIII. HOOFT- DE EL.

De Jard der (Bomen , dier Fmgten en Jard*
gewajjen.

e Aarde Is de leegfte hooft- ftof van de wc-
zentlijke ftoffen , gelijk een grond of grond-
veft van de overblijvende j want al wat
d' andere (toffe op de zelve doen neder-
vallen en afkomen , dat omfangt zy al-

les ; bewaart het gene bewaart moet worden , en
brengt te voorfchijn 't welk openbaar moet wezen.
Zy is de trouwe Schat -kift aller dingen , in welke
al het voortgebragtc blijft , en door de bewegende
warmte in de zelve verrot zijnde, werd door de zel-
ve vermeerdert. Het reine van het oureine gefchei-
den zijnde, 't gene in haar fwaar is werd verborgen;
het ligte werd van de bewegende warmte na de vlak-
te uitgedreven , en gelijk die beftaat in een flijkag-

tigheid , alzo is zy aller Zaden en vermengder din-
gen voeder en Moeder.
De Bomen deze kragt ontfangende geeft zulk een Van de

flerke drang , zo dat de Cinaas - bomen hier zo groot Cinaas-

worden als de Vaderlandiêhe Linden, zo ook in dik- ^mcn.
te van hare (lammen en pronk zieraden harer kronen,
mild dragende van rijpe Appelen

, groene , aanko-
mende (ook bloeizels) gezegend met een dun fchil-

letje , daar 't wel-fmakent vogt in huis-veft , om de
lekker tandigc te vervarffen. \ z :

Oranje-bomen , zijn mede van de zelve geflalte , wil- Oranje-
de de top nog wel trotzer in hoog - moet opheffen, bomen.

Pralende met een rijke fchat harer natuurlijke baar-

Cc 2 moeder,
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moeder , in twe zoorten zure en zoete , met hare rij-

pe, groene en aankomende telingen, neffensv de bloei*

zelen.

Lamoenen , zure en zoete, ran een extra ordinane

grote vind men hier; en- daar op die Plamagjes, deze

als de vorige Bomen wel vrugt - dragende ,
maar de

Bomen waflen zo zierelijk niet , zijnde meerder in

verwerringe met kleine takken uit de grond opgefcho-

ten , in maniere als grote Hagedoorn, en zijn met

veel met vogt beladen ter oorzaak van hare dikke

binnen en buiten fchil. .
Maar de

Lemmetjes, zijnde een kleinder zoorte, even als de

kleinfte Spaanfihe Lamoemjes; deze zijn bezonder dun

van fchil, zijnde byna even gevlieft, zo dat daar zeer

weinig wit aan is. Deze zijn heel rijk van zap en

dragen boven alle voorgaande Vrugten zeer müdadig,

en nog veel fcherper van zuur-vogt als de Citroenen.

Waar van ook vele geperft , gezouten, en de klein-

fte gekonfijt , na Europa gezonden word. Leggende

door meer als rijp te zijn genoegzaam op de grond

gevallen, die ook elk zonder prijs mag kopen, zon-

der nogtans fchade aan de Bomen, by te brengen,

Ealmim boom, deze wallen ter hoogte van ftam van

150. tot xoo. voeten zonder takken , alleen hebbenze

een itruik, van natuur en fmaak als een witte Kool,

daar de bladeren en zaat uit voort komen. Buiten

deze zoon vind men nog vierderlei andere Palmites,

als Latanir palmites , Epinu-pahnites, Vin-palmhes en Co-

pelet of Palmk de Montagntt, enz.

Goyavis. Goyavis , is mede een zeer aangename Vrugt, zijn-

de de Bomen van een matige dikte, van twe. en. uier

duimen in 't ronde. Deze waflen in de Savanes, of

vrije Wei -landen hier en daar een Boom. Die ge-

kookt worden als Kruis-befien pap ;
geftooft de Que-

peer gelijk in fmaak zijnde; en groen gegeten zijnde
r ° den;

Palmites

feoom.
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«Jet* buik te (toppen ?: waarom hem vele ook gebrui-

ken tegen den bloed-loop; maar rijp gegeten zijnde,

fceeft hy een tegen-ftrijdige uitkomtt. De koleur is

geel aan de Bomen ; de grote hebbende als een Ap-
pricoos en ontrent het zelfde, gewas gelijkende; zijn-

de mede gemeea en genoegzaam tot vervullinge der
Huis-houding.

Pompelmoezen , een zoort van Oranje Appels , de Pompei-
vrugt is zo groot als een ordinarie Pompoen , maar moeffcru

meer in de ronte kees-gewijze; zijnde de fchil mede
ah de Oranje, en 't vogt zuur en zoet in twederlei

zoort. Deze hangen door de fwaarte nederwaarts aan

de Bomen, en rxer mild dragende.

Suerfakken, deze in hoedanigheid de voorgaande na- Suerfak-

by komende, alleene dat. zy wat langwerpig zijn, en kcM«

.de buiten fchil aan den groene ; wordende mede tot

refri(ïèmenten gebruikt.

CacAos> bomen , van deze zijn mede Plantagien , en Cacaes-

waflèn in duane ftammen van de hoogte als een mid- b°uien.

delmatige Karfle-boom ; heeft een aangename opwaf-
finge en een zierlijke Bloem.

Karjfe - bomen , zijn van grote als die 'm Neerland $ Karflè--

maar de vrugt is geribt met agt kanten , hebbende
bomm'

zo veel (teentjes in hem gefloten als'er verdelinge zijn.

Dragende mildadig vijf en zesmalen 'sjaars Vrugten,
die ook wei in 't wild in de Boflchen groeijen.

Mandepore, daar van de Vrugt niet gebruiklijk is 5
Mande* -

deze heeft grote brede bladeren met een rand opftaan-
pore'

de daar in het water (laan blijft, zo dat het daar niet

uit kan , nog en verteert zig niet ,. even als of het
een Schotel was daar zig een half mingelen water in
onthouden kan. De Indianen maken uit de Wortel
mede een Drank die zy in een Vijzel (toten, geven-
de dan een vogt als Melk ; en zo men dit vogt met
water mengt, geeft het de fmaak als Wijn.

Cc 3 De
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De Plant Coparibas
9 beproeft heilzaam tegens won-

den en vergift.

Palm - hoorn , deze Boom heeft geen gebruikende

Vrugt ; wadende linie regt als de Sparre-boom met
lange fmalle bladeren, de ftam redelijk dik en in zig

heel zagt. Deze om verre gehouwen zijnde, zo word
het pit uit de zelve Boom genomen , dat werd ge-

kookt , en dan zo lang in riemen gefneden als men
het begeert ; in manier als Afperfien bereid en ge-

bruikt , dat heel wel fmakend en goed is.

Vijgt-bomen , in zoorten , deze zijn niet min fmaak-

lijk groen gegeten, van grote als een Peer; hangen

byna het ganfche Jaar aan de Bomen. Zijnde twe-

derlei in aard, d'eene Mannelijk en d' ander Vrouw-
lijk; de eerfte draagt en baart ontelbare menigte van

Vrugten welke nooit rijp worden , dog dat die ont-

breekt heeft de Vrouwlijke Vijg overvloedig in haar,

derhalven is 't dat de Plantende , op dat de rijpheid

der Vijgen te eerder volvoert werde, met de Vrouw-
lijke Vrugt de Mannelijke Vijgen omzetten, waar

door de zelve in 't korte volkomen rijp werden. De
reden hier van is, dat 'er van d'eene iets kragtig

uitgaat , 'twelJk in d'andere als een Simpatie ingetrok*

ken werd en de rijpheid veroorzaakt.

Mance- ManccniUie , een Boom die Appels draagt in gelijk»

jiillie. heid van de Kannetjes Appelen , deze zijn zeer ver-

giftig van natuur; zo dat, wanneer iemant de zelve

aanraakt zoude door zijn fterk vergift het vel van de

hand afknagen , en aan de oogen komende zoude men
de zelve daar door verliezen. Als men de zelve be-

geert te hebben , zo maken de Swarten of Indianen ,

de handen eerft nat inzout water. De Boom in zig

2éïven is egter fchoon hout tot het maken van Kaften

en Kabinetten, liet is wit en fraai flammig, maar de

Boom moet eerft gebrand worden , eer dat men de

zelve
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selve kan gebruiken. De Wilden , zeer wei de na-
ture van deze Mancenillie-bomen kennende, vermen-
gen ook de Melk van den Boom , en den dauw die
'er af- vak, en het. zap van de Vrugt in haar ver-
gif, daar zy gewoon zijn hare Pijlen mede te ver-
giftigen» I / isW OS '33|fi

Marmelade
, deze Boom is ook van een gemene Marme-

hoogte, waflènde de Vrugt tuflehen twe fchelpen by- lade.

na als de Roomfche Bonen, die de fchil niet zo dik
maar wel zo breed is. Deze Vrugt, is van buiten
mede geel ea van binnen roodagtig , fmakende als
iets dat gekonfijt is.

Katoen-boom, diè de Wilden noemen Manoulou-Ake-, Katoen-
d»a\ waar van de zelve grote gemakken konnen trek- boom*

ken- Hy waft tot de hoogte van. een Perfich-boom

:

zijne fchorze is bruin , de bladeren zijn klein , in
drie verdeelt. Hy draagt een bloem van de grote als
eene Roze, dk onderfteunt is van beneden, op drie.
kleine groene en ilekendc bladeren, die hem beilui-
ten. Deze bloem is te zamen gezet van vijf blade-
ren, die galdig-geluw zijn, zyhebbenupJxareQ grond
kleine ftrepen van purper .- verwe , en reen gemwe
knop, die omringt is met kleine draden van ,de zel-
ve verwe. De bloemen worden gevolgr van een vrugt
na de gedaante van een lang -werpig' rond , die van-
grote is als eene kleine Note met hare ichelpe. Als
hy tot zijne rijpheid gekomen i5 & >isr hy, gans iwart
van buiten, en: hy ppend zig op drie plaatzen v die
de witheidnvan het Katoen doen zifcn , het- welke hy
onder dit harde dekzel befluit. Men vind in yder
vrugt zeven kleine Bonen , die het zaad zijn vanden
Boom. Daar is eene andere zoorte van Katpen-boonn
die langs der aarde kruipt, gelijk de Wijngaart van
ftuttenontbjoot:: dezen is het-die. het fijafte en hec
meefc-geagte Katoen: voort brengt» Men maakt van

den

.
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mener.
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nauk.
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den eeneri en van den aderen webben, en yerfchéi-

de kleine ftoffen, die van groot gebruik in het Huis-

houden zijn.

Men heeft ook de Mijpel boom , dog de onze aan

fmaak en koleur ongelijk ; dan die vrugt is rood als

Karden en heel zoet , dog niet zo wel van Tmaak;

en ook witte van deze zöort, dog beide zonder itee-

nen.

Paco-Aire, deze Boom is tien a twaalf voeten

hoog, en maar een fpan dikte in deronte; en mede

heel zagt eh teer , zo dat men hem met een (treek

van een Zabel kan nederhouwen. ' De-UAppel die 'er

op waft , Paco genaamt , is een hand lang ,
aan de

koleur als een Comcommer, de groene fchü bulteng.

Waflènde twintig a vijf- en -twintig aan een klomp,

die de; Indianen daar van halenv en 'kwalijk, in de

hand 'houden ikdnfcen; dö fchü' daar a£ zijnde is 't kor-

relagtig. Werden mede voor Vijgen gehouden; zijn

bladeren zijn in 't- gemeen zes voeten lang en.twe

voeten breed, dog worden weinig gegeten.
^

I SameménerH 1 Ofimerfer-en Pttmmukkoncr, zijnde dne-

dedei yrtfgttn f9 de 'Peere gelijk , die de Inwoonders

droger^ ^n^ls-zf dié' eten; willen laten zy. die, eerft

in water weken ;
gekookt zijnde eten zy het ,

of in

zig zelfs alleen , of verftoten het tot Meel ,
maken,

den een Bry daar uit ; daar zy ook , rauw zijnde;

eene. zeer zoeten' £)lie konnen uitparüen;

^Sdp#mtenefy mnBovm-nu&i, deze is klein, ge^

kookten Uitgedrukt fmaakt ze als Kaftanren ; daar

van bakken de Land-aard ook wel Brood.

Manmmmenauk,- waft op een Boom de Eiken-boom

eelnkende, niet /groter als -de Ekkels. Deze word

mede eerft^edrdogc, :nagaans in't.:water gelegt en

gekookt vMtiöbkJ de"LarkUaardv by manquement van

Brood , Kit «Vlees en Vis eten.

Carpok*



De Catpak-boom , deze heefr. èenvrirgt aan fcig tot Carpofc-

ververflinge^ maar moet veel gebruikt wordem .
boom-

De Wandelende Limoen-boojn , zo genaamt rom dé ge- Wandc-
durige beweginge zijaerTbladeren zo ze; afgebrokeni

lende Li-

zijn; dat my voor waarheid is mede. gedeek , zijnde fï°
eii"

iets na oordeel boven natuurlijk.

Betel ^ een wonderlijke fchone uitmuntende Boom, BeteL

wegens een zekere deftige Genccs-balflèm die by van
zig geeft.

fanipapa-Poceywa, na de Land- tale ; deze heeft me- Janipapa-

de een vrugt de Appels niet ongelijk. Het zap daar Poceywa,

uitgeparft beftrijken d' Indianen zig mede, zijnde eerft

om 't lijf als water , na eenigc tijd word het fwart
als Inkt , en na dat het negen dagen op 't lighaam
gezeten heeft zo vergaat het wederom ; daarom het
van de Ch riftenen negen -dagig Swart genaamt word,
zijnde verfcheide in zoort.

De Boom Peruviaan of Gannaperide ; deze is een Peruvï-

Medicinaal ; de baft van deze Boom voor eenige Ja-
aan of

ren in Europa gebragt , welkers poeder tot de Koort- V?nnaP^
zen gebruikt word. Gannaperida is te zeggen Koorts-

n a '

hout , en deze baft China genaamt ; hebbende een ko-
leur als roeftig yzer , bitteragtig van fmaak. 't Is

eerft aan den' voor- deftigen Kardinaal de Lugo gezon-
den , en van daar is het in Neerland gekomen. Tc
Romen is het by de Vaders der Maatfchap van Jefus
te koop , die alleen deze baft ee« tijd herwaarts be-
komen hebben; zijnde nu des zelfs deugt by de Me-
dicijn -meefters genoegzaam bekent. Dog deze vind
men alhier niet overvloedig.

Tnrbit, is een Wortel ; die heel wit is word mèeft Turbit.

gezogt, en is zo ligt dat het weg ftuift als men het

breekt. De Indianen gebruiken egter het grauwe , dat

beter ruikt , daar van een dragma meer werking heeft

als 't witte van drie.

Dd De
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Gocos- De Cacot'boom , deze alleen 'geeft alleswat byina

boom. de Indianen van noden hebben. Van de ftam maken,

zy Planken en Scheepjes , van de balie die om de

Cocos-nqot zir bereiden zy Touwen., van de bladen

ook Zeilen en dekzels voon hare Huizen, Waaijers>

Maften en Tenten. In de Neut vinden zy veel zoet r
klaar én gezond water j ook de bladeren in de mond
genoemen voet de Menfch voor honger en dorft. In

yder Neut is wel een halve Kan vol nat , als zy on-

rijp is
'

y al s "dè Neut rijp Word*: dan is dat water in

; een fmakelijk pï.t
,

gelijk dat van de Hazel-noten, in

een vafle fub(lantie geheel verandert. De harde fchil

van de Neut is bekwaam om. Lepels en Bekers, nef-

fens Callabailen i
en alle andere gebruik van re ma-

ken, i Zy drukken uit het pit een zap als zoete Melk

,

en- ook een zeer lieflijke OJ ie , als, die wat' Oud is..

Als zy een bloïlèm af-trekken en op die plaats, ecm

Kan hangen , zó hebben zy alle dagen een Kanne

vol nat als zoet Wei; als dit zap een uur in de Zon
gedaan heeft, dan zo is het goede Azijn ; zy maken

ook van deze vogt goede Zuiker. Op het pit van de

fkm des Booms groeit een dun wit vlies, toegevou-

wen als Papier , wel 50- a 60. fluks dik op een

,

h welk ook Papier van de Indianen is. Daar-en-bo-

ven als deze Boom heeft beginnen te dragen , vind

men hem nimmer zonder vrugt : want hy brengt 'er

nieuwe voort by yder Maand van het Jaar.

Kanelen- Kanelen-houtï\ deze Boom mag plaatze grijpen, onv

kout. der die tot de Genees kond dienen , dewijl dat zijne

kruidige fchorze gezogt is van alle die met koude trek-

kingen gekweld worden , en gebruikt word om de

mage t' ontladen van alle drabbige en flijmagtige vog-

tigheden die haar t
J

onder houden. Den goeden reuk.

en d' eeuwigdurende groenig van dezen fchonen Boom,
kebben eenige over-redet dat dit eene zoorte van Lau-

we»
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Wer was; maar hy waft veel hoger, zijn ftim isock
dikker, zijne rakken zijn meer 'uit- gefpreid, en zijne

bladeren die niet wel zo 'lasg zijn, zijn veel zagter

en van een vrolijker groen. Zijne fchorze die bedekt
is onder een as-verwige huit, is dikker., en van eene

wittere verwe als de Ksrnele die van den Op -gang
komt; zy is ook van èea fcherpér en van een bijten*

der fmaak ; maar in de fchaduwe gedroogt zijnde,

geeft zy een zeer lieftèlijken geur aan de fpijzen.

Aygnans of Duivels-boom % waar van men een tak

of blad plukkende, het zelve altoos in bewegingè is

en over de aarde heen en wéér fweeft ; daarom een
Wandel- boom , of BUd , genaamt word V daar de /»-

dianen zeer veel agtige voor hébben en fupperftitie op-
bouwen, fiabn

Volgens getuigeniflê der InMmen , vind men een
zeldzame Boom dewelke vrugten draagt; als Eike, en
bladeren als Oker-noren Bomen , :zeer fchoon en wel
riekende. Staande op een Eiland daarigeeniPut, Bron,
nogte water te vinden is, en aldaar geen Regen van
den Hemel valt, (gelijk als men zegt 'm Egypen) uk
welkers bladeren druipt geftadig zo veel .water, ter-

wijl dag en nagt even lang zijnde de dikke nevel op
die Boom hangt ., dat alle de Menfchen on Becften,
op het gehele Eiland ,- overvloed van water konnen
krijgen; 't welk een wonder- werk in de Natuur is.

Den Drulve-bêom, die de Karatbanen noemen Ouli-

em
9 waft tot eene middel-matige hoogte, en kruipt

byna by der aarde aan den oever van de Zee : Maar
in eene goede aarde word hy hoog

, gelijk een van
de fcheonfte Bomen van het Wout. Zijn bladeren
zijn rond, dik-, door-mengt met rood en groen. On.
der de fchorze van den {tam, na dat men daar heeS
af-geligt een baft van ontrent twe duimen dik , zo
vind men een hout dat violet,* vaft e» zeer bekwaam

Dd % is
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Tuna.'
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is om uitftekende Schrijn -werken af te maken. Hy
brengt aari zijne takken vrugten voort, die men,
als zy rijp zijn , nemen zoude voor grote violette

Druiven : Maar in plaatze van korlén , heeft yder

graan onder een tedere, fchellc , en onder zeer wei-

nig ftofFe die zuur-agtig, ververflchcnde, en van ta-

melijk goeden, fmaak is , eea harde kraak-fteen gelijk

die van de Pruimen.

Safifiai -hoorn , beter als het Franfehe van Doctor

Monardes, daar hy veel van gefchreven heeft.

> Tma of Vijgenvboom, welke fchoonze geen vrugt

- dragen egter ;hager werden gehouden als d ? andere van
..' die naam. Want van deze bekomt men het bekende

Cochinillies onder aan dè bladeren kleven Wormkens
zijnde bedekt met een dunne huit, de gemelde Worn*.

kens zijn van guiten wit ,

f

van binnen Scharlaken-

y ' rood *, werden genereert uit de zaad- kornkens , die

•
;: mendsnhaMn Purper of Scharlakei^kornen noemd;

dog deze Bomen vind men weinig.

Honus- Honus-bBom , deze is hoog en zierelijk ; werd zeer

feoom. geroemd wegens zijne fchaduwe, als lieflijk en ge-

zond zijnde. Derhalven zo dikmaals als d' Indianen

zig ten Oorlog begeven, over Land reizende, (on-

der den open Hemel leggen,) legeren zy zig alle

onder deze Bomen om hare fchaduwe te mogen ge-

nieten ; wijl die .daar onder flapende het hoofd daar

door niet befwaart en word ,. gelijk als onder andere

Bomen gebeurt. •
; o . tycn

Boom Dè Boom 4cw watt -byna 'm alle plaatzen , dog

Aeaia. meeft aan Berg-agtige ! wei-gematigde dalen. Zien 'er

gans woeft en doornig uit* de bladeren zijn klein,

iubtijl en fmal gelijk Vogel -vederen i hy maakt zig

aangenaam door een lange zeer lieflijk fmakende hul-

zen , vrugï vol zaad hier en gjtns afhangende y van

dezelve; bakken. d'Inwoonderen mede Brood.
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Samouaa-hom, aan't bovenfte en onderfte des ftams Samou-

lieeft hy een gemene dikte , dog in 't midden is hy
meer als twemaal zo lijvig» Hebbende zo een tonni-

ge en dik buikige gedaante, dat de voorby Reizende
zig niet kpnnen onthouden van ftil te ftaan. Uit de
-takken komen lange (bengels* yder voorzien met een
vijf bladig kwasje , zeer zierlijk verdeelt , gekerft en
met veel aderen overtogen. Hy brengt lang-agtige
hulzen voort , waar in zig rode Erweten onthoud ,

zijnde goed om te eten.

Copeja, deze heeft zeer wonderlijke bladeren, de-

welke zig aan beide zijden laat befchrijven gelijk Pa-
pier, want yder blad is dikker als een dubbelt Par-
kamcnt, en gans taai : terwijl hy nog vars is, fchoon
dit lof- groen is , zo vertonen egter die daar opge-
belde letteren zig wit ; als de gedagte bladeren droog
zijn geworden, werdenze wit en zo hard als een pa-
neel van hout ; dan nemen die daar op gefchrevene
ecne geele verwe aan. Dit Boom papier verderft gan-
fchelijk niet, en 't daar op-ftaande fchrift kan men
met weg, nemen, niet anders als 't door 't vuur te ver-
delgen.

Molli-baom , zijne vrugten zijn klein en rond, de
telgen zijn desgelijks klein en onvergelijkelijk groen ; b°om.

de kernen zijn uitwendig aan de baft zoet, inwendig
een weinig bitter : uit deze bereid men een zeer lief-

lijken drank , vermits de vrugt in 't water zo lang
gedrukt werd , datze eindelijk haren nectar van zig

moet geven. Deze Boom werd by & Indianen in zulk
eene hoge agtbaarheid gehouden, dat de zelve de Go-
den hebben toegewijd,

Guiü-iba, deze zoort. vind men menigerleij de baft Guiti-ïfe}

is grijs , de ftam overtreft Teiken r hout in hoogte
,

vaftigheid , hardigheid en geduurzaamheid. Aan de
jakken zitten de bladeren d'eene onder d' andere, lang,

Dd % agtig.,
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agtig rond gevormd als een tong ; de blofTem zijn

langwerpig, klein, geel en zonder reuk. De Boom
bloeid lang, en krijgt langzaam vrugten ; dikmaal

werd d' eene helft des Booms in dit , d' ander in 't

volgende Jaar met rijpe vrugten bezet'; in 't derde.

Jaar ruft hy, eindelijk werd hy in \ vierde Jaar over*

al vrugtbaar. De vrugt is genoemt Gniti coroya , is

groter als een gemene Appel , vol bulten of zeer ge-

buchelt ; . de verwe der huit vergelijkt zig met fwart

Brood ; 't marg is week geel , zo wel van fmaak als

van reuk , zoet en aangenaam, over-een-komende met
Brood. De grote en gedaante van de inwendige ftee-

nen verbeelden een Ey ; de ballen zijn hout-agtig ruig

en beiluiren eene wit-agtige kern.

Ayaqui- Ayaqmcueramoboom
y
of 'c gefchilderde hout, van aa-

cueramo- dere genaamt Tyger boom s deze is groot en in menig-
te bebladert met Olmen -loof, al- hoe-wel nog fmal-

der. 't Hout is bont-verwig gefchakert, waar door
buiten t wijffel de naam Van T)>ger boom ontdaan is;

en zinkt fluks na de grond, zo haaft men 't in 't wa-
ter werpt; 't Is inzonderheid bekwaam voor Draaijers,

fchoon in 't oog en van een goeden reuk ; daar drui-

pelt een Oly Uit zo goed als Styrax, en word in ge-

bruik zo dienftig gehouden.
Tito , zijnde in grote de Europtifthe Peere -boom

gelijk , met lang-agtige dunne toegefpitfte en na de
lengte merkelijk dik geaderde bladeren j ftaande aan

kleine fteeltjeS; de vrugten waflen digt- aan een op de

wijs der Druiven. De meefte Inwoonders is deze

Boom wegens zijn zierelijke vrugten genoegzaam be-

kent ; zijnde ondeugend, tot nuttiging en van bin-

nen geheel houtig. Men vind deze vrugten 'tganfche

Jaar door, en in de Lente zeer fchoon geel, korts

daar na verandert ze zig in een donker gemengde
vcrwe , zonder seenige hoop van gebruik te geven ,

even

Yito.
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«ven ' ta' weinig air de bladeren en het hout des
Booms zelfs.

Boom MAtLarandiba t mede onze Kaïflèn-boom in Boom
wasdom, hout, bladerenen vrugten t'eenemaal gelijk Mazerajr*

zijnde. Uit zijne wildheid in de Hoven gebragtb$
diba#

daar hy bloeid en draagt ontelbare vrugten , een wei-
nig anders als de Earopaifche Karflèn , als ook van
geftalte. Wijl deze zulken rondheid niet hebben,
maar een weinig plat-agtiger, ook korter, maar dik-
ker gefteld

;
zijn j hier by komt nog datze met eene

raije huit zijn overtrokken, in't begin rood, dog als

zy rijp zijn geworden van eene gemengde verwe en
verfchotene koJeur ; 't zap is wonderlijk , werdende
van de ïnwoonders met grote begeerte genoten.

. IbifiungA, voortijds gerekend onder de wilde gewaf- Ibïpitan-

fcn, en om zijn zierelijkheid in de Hoven verpland: ga *

*y zijn onze Karfle-bomen in alles gelijk , behalven
dat de ftam zig veel krommer omdraaid, en hem ne-
vens de tak nu gins , dan herrewaarts wend. Heer-
lijk zijnze verzierd met een gans groene loof en witte
bloemen, na welke een ronde vrugt voort komt ge-
lijk een Moerbei! , in 't begin van een gemengde ver-
we, dog allengskens rood" worden ; heeft ook diepe
ftriemen en een bloem-navel. Gemenelijk werden de-
ze vrugten in de Regen- maand rijp, niet. alleen de
huit, maar ook 't vlees is gemengd rood ; 't zap rijic

van een warme en eenigzins bittere fmaak, egter ver-
mengt met een .aa-nganatne fcherpheid een weinia za-
men trekkende; van binnen zit een wit-agtige fteen,
waar in een warme bittere kern is. Deze vrugr
diend niet alleen tot een bancquet , maar ook een
aangename verkwikking voor de zieke ; zy verfriflèn
een fwakke maag, benemen de walging en verdrij-
ven- de winden»

6mmm x zijnde een klein Iuftig- Boomtje,. dewel- Giiajstó.

te



2,i6 BES C H R Y V INGE van

ke een vrugt draagt byna een 's Menfchen hert ge-^

lijk zijnde ; hebbende voor aan een fpitje groene en

harde fchelpen ; uitwendig is ze met een huitje om-

vangen , inwendig Sneeuw wit. Aan eenige Plaat-

zen vind men deze vrugten van eene andere geftalte

en vorm, zijnde de Appel rond en goud-verwig, in-

wendig vol kleine befien of kernkens, welke Kafta-

- nien bruin, en in 't eten boven-maten lieflijk zijn.

Janipa- fanipab^ , deze Boom ftrekt in een grijs -grauwe
as- balt ; zijn hout is gebrekkei ijk , dog marg rijk ; de

telgen zijn bekleed met lang-agtige bladeren, heb-

bende de geftalte van Oflè tongen, dog aan beide ein-

den onder en boven fpits toelopende, ontrent een of

ander half voet lang; welke yder Jaar, inzonderheid

in December , afvallen , al-hoe-wel niet al te zamen

gelijk , maar op verfcheide tijden. Egter ontbreekt

het deze Boom niet aan een rok, want terftond ko*

men weer varfche bladeren voort, welke de plaats,

der oude afgeworpene lompe , met een nieuw kleed

verzieren , 't geen yder Maand gefchicd. Zijn bloe-

men , welke hy in Maart en April vertoond , zijn

klein en koekig wit van verwe ; de vrugt ?s zo groot

als een Oranje Appel en ook wel groter , dog dun

van baft; heeft een lijm-agtig marg , wel-nekend,

fcherp van fmaak en verkoelende. Midden in den

Appel vind men een hol met zaat- kernen vervuld,

en met wat weker vlees omringt , welke. ook gege-

ten werden. Deze Appelen nogM onrijp zijnde zijn.

groen, maar als die tijdig zijn geworden gelijk de

Mifpelen , rotten ook gelijk deze , en zijn dan ook

eerft regt murwe om t'eten. 't Gehele Jaar door ko*

menze voort ', werden niet gezoden maar rauw genut-

tigt , zijnde aller aangenaamft wanneerze in Zuiker

in-geleid zijn.

Chiili. Chtöi, deze is van twederlei geflagt ; d'eene zoort

heeft
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heeft eene grote gladde rode-gele ftam , vervuld met

een taai merg} de bloemen zijn wit-agtig, de blade-

ren geweldig groot en bleek -rood ; de vrugt is de

rode Hazel-noten gelijk, overtrokken met een witte-

gele huit, de fmaak is bitter»

d' Andere zoort , draagt Citroen gelijke bladeren ,

dog groter, beide baften zijn bitter, en in water ge-

zoden is goed voor de Loop.
Boom Guayaba , heeft de grote van een Steen of Boom

Steek eik , of Oker-note-boom ; de baft is uitwendig Guayaba;

as -grauw , dog met vele groene vlekken beworpen;
inwendig byna rood, een halve vinger dik en boven-
maten hard ; zo dat men de zelve , als 't hout eerft

nieuwelijks geveld is, nauwelijks met Bijlen of yzere

Knodzen van de ftam kan afkrijgen, wijlze zo gans
vaft daar aan kleeft , dog na verloop van eenige tijd

laatze zig met weinig moeite afloflèn. 'tGedagte hout
fchijnt van buiten byna fwart-agtig; in fwaarte van
gewigte gaat het alle ander hout te boven, 'tminfte

Üukje daar van, hoe klein 't ook zijn mag, zal nooit

op 't water boven drijven, maar terftond na de grond
zinken. De fmaak is niet onaangenaam, fchoon men
flraks eenige bitterheid op de tong gewaar word; de:

bladeren zijn dik , klein , hard , groen en veel gea-

dert. De vrugt heeft eenige gelijkheid met de Kafta-

nien , zommige met Pruimen , andere met twe aan-

een gewaflene Vijgen , nog andere de gedaante van
een hert; de lengte is van een dwars - vinger , de
breedte wat minder , de verwe als een verwelkte

Pruim.

Acajou ; deze is eenc grote Boom , zo hoog als onze Acijou,

Europtifihe Beuken , dog nog wijd uitgefpreider van

takken , welke zelfs tot op d' aarde komen. De bla-

deren zijn ftekelig , zeer breed , dog tegen de fteel

fpits , en lopen voorwaarts rond toe. Zijne bloeflè-

E e men



Grote
Wol-
boom.

Kleine

Wol-
boom.

aiR B E S OM-RT.r l N.G E mn
men draagt hy kroons wijze, zo dat 'er 8, 9 a 10.

by een ftaan, en in een bundeltje of kroon zig over
de honden vertonen. Yder bloem beltaat uit vijf

fmalle bladerkens fpits toelopende en van een aange-

name reuk : na deze bloem komt een Kaftanje voort,

in de gedaante van een nier ; terwijl de zelve toe-

neemt , waft allengsken tuflehen haar en de ftengel

of fteel, een langwerpige Appel, Ey-rond, ook wel
gans bal-rond , rijp zijnde, heeft hy een fpons-agrig

taai vlees of marg , en veel fcharp zoete t' zamen
trekkende zap , dat grotelijks den dorft lefchr , en
dat men hout zeer nuttig voor de bord te wezen

t en

voor de flauwten , geraengt zijnde met wat Zuiker.

Uitwendig is de fchü of gans geel, of gans rood, of
ook uk beide deze verwen gehalveert. Op zommige
Bomen ziet men deze vrugt bloed - rood en kogel-

rond, deze is wel het zuurde \ aan andere wederom
geel en langwerpig ; aan nog andere geel en rond.

Van dit Appel zap, werden de Doeken of Lmgoutiens

der Indianen befmet als yzer vlakken , 't welke daar

niet uit is te krijgen , voor dat deze Bomen wederom
een nieuw Zomer kleed aan trekken, en hare bloei

geven.

WolIhomen , verdeelt in grote en kleine; de grote zijn

hoog, ruig van doornen, en gebladert gelijk de Olij-

ven , met witte kleine bloemen. De vrugten, verge-

lijken zig in geftalte en grote met een kleine Meloen,
zijne vol witte vezel-agtige vlekken , tuiïchen welke
ronde zoete kernenen fteken gelijk Hennip-zaad ;"

zeer

gezond zijn ze gegeten, zo wei rauw als geroofl;, en
maken 'tlighaam vet.

De kleine Wol-kvom , hebbende zqü middel-matige

hoogte, en is bewaflên met kloek-vorm ige gele bloe-

men. Als de vrugt rijp is werd ze in vier delen ge-

klooft , uit welke de Boom-wol voort komt , in de
grote

TOK
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grote van kleine pillen ; in 't midden vind men fwar*

te zaad-kernen, zo dik als een Boon en dragende-dc

gedaante als een nier : van deze Wol fpinnen de In-

dianen 'tGaarn tot de Hang^matten.
Aehiote , deze Boom waft byna in alle Amerikaan- Achlote

fche Landen; en zig begerelijk makende, niet alleen

by de Wilden, maar ook by de Chriftenen, Barba-

ren en Europ'êers ; zo door zijne gezonde eigen fchap-

pen , a's door de rode verwe welke hy uit- levert,

't Hout dezes Booms , wrijft men aan een ander hout
van den zelven aard , en zo bekoomt men 'er vuur
van; gelijk by ons uit flaal en vuur-fteen. De baft

dient tot Touw - werk , 't welk fterker is als 't geen
men uit Hennip werkt. De rode kernen uit de vrugt
zijn koud, droog en een weinig zamen trekkende; dit

werp men in warm water , 't welk men roerd , tot

dat het de roodheid der gedagte kernen na zig heeft

getrokken. Hier na maakt men 'er kleine Koekjes
van, welke niet alleen een treffelijk Héél -middel is

tegens alle onordentlijke Bloed-vloeden, maar ook on-

der de fpijze gemengt zijnde de zelve een aangename
fmaak en lieflijke verwe geeft; inzonderheid komenze
met deze hare deugd de Chocolate te nut , in eenc

zekere maat daar by gedaan werdende, konnende dan
deze drank veel zekerder gebruiken

, gevende kragt

tot reininge des bloeds en fterkinge des ingewants.

Mufa , een Indiaans Gewas of Boom , 'twafl: on-

trent zes of zeven ellen hoog; de bladeren zijn ge-

lijk die van 't ZuikcivRiet , breiden zig ook zodanig

uit datze zomtijds een ganlche el lang en een halve el

breed zijn , in 't midden door trokken van eene bre-

de rib. In de Zomer verwelken deze bladeren , 't zy

van zelfs of van de grote hitte , zo datze gezament-
1 ijk afvallen ; en in de Uerffi of Groten- Regen-Tijd
alleen de blote ribben overig laten. De vrugten zijn

Ke z niet
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«iet groot , en rijp wordende zo krijgenze een geel

bleke verwe; uitwendig zijnze met een huk overtrok-

ken de Vijgen, welke zig met de vinger kat afftro

pen. Daar is nog kern nog zaad in ; als men ze eet

20 fchijnenze in 't eerit zonder fmaak te zijn , maar

daar na bevind men ze hoe langer hoe lieflijker.

Guabipo- d' Indiaanfche Boom Guabipocacabila , of anders ge-

cacabila, heten Paovclto, wijl zijne balten zeer week en gerim-

pelt zijn; als de bloemen afvallen, ('c welk in de

Lente of Kleine Regen -Tijd gefchied,) zo volgen

daar op zoete, dog krom-gedraaide en onvormelijke,

hulzen; in 't begin groen, maar na verkregene volle

rijpheid werdenze fwart en verrotten. Dezen Boom

heeft geen luft aan befchaduwde Boflchen, maar ge-

beert van de Zon befchenene Velden, alwaar hy de

voor-by gangers lieflijk verluftigt door zijne zierlij-

ke bloeilemen en reuk, gans aangenaam voor oog en

neus. In hout, baft, pit en gebrekelij kheid , komt

hy met de Flier-boom byna over-een,; voor aan de

tak gaan lange fpruiten uit , en uit de zelve vele

telgjes, drie of vier nevens den anderen ; de blade-

ren zitten altoos twe en twe tegens over malkande-

ren aan korte fteeltjes, zijn in 't aantaiten hard gelijk

Parkament ; uitwendig in aderen en verwe de varflè

Salie -bladeren geliik. Onder en tuflehen de blad-

telgjes wanen desgelijks fteeltjes, twe of drie vinge-

ren lang, en aan de zelve twe of vier -en -twintig

bloemen op een trosje, yder aan vijf bleek-gele bla-

deren , in plaats van de bloem - lellekens hangen 'er

vele draden uit ander halve vinger lang ; de binnenfte

helft geel, de buitenftc rood-agtig en gekruid zijnde.

Deze bloemen maken zig gans aangenaam door haren

behaaglijken reuk, en te gelijk de gehele Boom: de

vrugt komt in hulzen , vier of vijf vingen lang en

voor toegefpitfL 't Marg uit de wortel is wit -geel.;.

eerft.
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eerft doet men de dunne ba ft: daar van, daar na fnijt

men re in (hikken , en men leegt ze in Fontein-wa-

ter eene gehele nagt lang onder den open Hemel;
dan zo drinkt men 't voor velerlei gebreken en fw&k-

heden des lighaams met groot voordeel.

Tz.apotl of Ch9chiz.apotl , deze Boom is groot en van Tzapotl
een wild aanzien , zijn loof is als dat van de Citroen- of Cho-

bomen dog dun; drie en drie bladeren zitten altijd chizapotl,

by een. De ftam is met witte vlokken befprenkelt;

de bloeftem bleek en. klein , de vrugt van geftalte en
grote als een Quee , wel lieflijk t'eten , maar niet

zeer gezond; vermits de kern, des daar aan zittende

flcens, een dodelijk vergif in zig heeft.

Timho , deze vind men in veelderlei en wonderlijk Timbo.
gevormde zoorten , 't werd ook op menigerlei wijs

gebruikt en te gelijk misbruikt ; zijnde van een ver-

makelijke aanfehouwinge. Vertonende zig gelijk Tou-
wen in de Lugt uugefpannen , en Ichoon hare dikte
nauwelijks die van een duim is, zo verheffen zig eg-
ter de takken zo hoog als den top der aller boogfte
JBoraen , verootmoedigen dan van boven zig neder-
waarts ter aarde, klimmen dan ander-maal weder op,
en fonneeren op deze wijs ontelbare veel zodanige
Touwen , waar door ten laaften , uit deze hoog op-
klauwterende, ganiche toegewaflene en byna ondoor-
dringelijke Boffchen komen te ontftaan, Eenige vind
men zo dik als een Menichen been, 'nu van een vier-
kante, dan van een rond figuur.

Papaj/o of Papaje , is een Boom die zonder takken Papayo
groeid , tot de hoogte van vijftien tot twintig voeten , ofPapaye*.

dik na gelijkmatigheid , hol en fponfie-agtig van binnen

,

daarom gebruikt men hem om over-al waar men wil
de vlieten van de water -fprongen te leiden. Daar
zijn 'er van twe zoorten, waar van d'eene gemeenlijk
gezien word in vele Plaatzen. Zijne bladeren zijn

E e 5 yerdeele
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verdeelt in drie puncïen , byna als het blad van den
Vijge-boo'ra , zy zim gehegt aan lange ftaarten, die

dik zijn gelijk den duim , en hol van binnen : zy

komen uit den top van den Boom , van waar gebo-

gen zijnde , verfcheide vrugten bedekken , die rond

zijn, en van grote als een Quee-peer, zy waflchen

rondom den (tam, waar aan ze gehegt blijven.

Papaye- d' Andere zoorte van Papajehom, is fchoonder en
boom van meer beladen met bladeren als den anderen. Maar
een ander het gene hem meer doet agten , dat is zijn vrugt die
zoorte. yan ([je grote is als een Meloen , en. van de gedaante

als een Vrouwe borft. Inwendig is 't vlees rood agrig

en boven -maten zoet, zo morw , dat men 't mee
een Lepel kan uit fcheppen ; de hoedanigheid is gans

koud
,

ja tot zo verr' toe datze te veel gegeren zijn-

de , een Man tot het Egt -werk onbekwaam maakt.

Dikmaal vind men aan deze Boom Lelijen gelijke

bloemen, en te gelijk zo wel onnipe groene, als rij-

pe gele vrugten. Deze Bomen , hebben dit byzon-

ders » dat zy nieuwe vrugten geven yder Maand van

het Jaar. Als men maar een bhd , of een ftuk van

de ftam in d ? aarde werpt, zo'fchiet dit gedeelte ter-

ftont wortelen , en walt veerdig op tot een zeer gro-

ten Boom, Deze vrugt gemeden in riemen, als Ra-
pen , en geftooft , met een of ander ituk Gezoute,

of Vars of Rook -vlees, Spek of gerookte en in-

geleide Worften', daar een hongerige eere voor dra-

gen kan.

Caarobo. Caaroho , van deze Boom vind men verfcheide ge-

flagten , 't zaad hier van zig vergelijkende met het

Radijs -zaad j gedroogr
,

geftoren en met zekere Hars

vermengt, geneeft de been -breuken en verftruikte

teden. De -bladeren werden gebruikt tegen allerlei

fmerten des lighaams, zelfs ook tegen de vuile Pok-

ken ; dog men moet voorzigug hier mee omgaan, na

regte
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regté maat en gewigte, of anders een wanzinnigheid

,

of zeldzame Phantazy verwagten.

Hoitzjcochitl", deze is klein maar gans loof-rijk; de Holtzxe-
bladeren zijn groter als die van de Myrthen, en met chilt.

verwondende ftekels gewapend. Is verzierd met klei-

ne ronde Karmofijn-rode bloeiTems , welke de India-
nen aaneen draad rijgen, werdende gebruikt tot Gon-
ferven. De baft pulverizeert men tot verdrijving der
lit-tekenenen der vuile Pokken. De kern der vrugc
in water gefmolten en in de neus -gaten gedruppelt
zijnde, verzagt de Hoofd- pij n , en neemd weg de
Tand-fmerten.

Mandyb* -boom , heeft een (lam ontrent een duim Mandy-
dik met knobbels zes , zeven a agt voeten hoog op- ba-bo0™'

fchietende; heeft in zig een marg gelijk dat van de
Flier-boom , en geeft een zap of Melk. Boven heeft
deze ftam vele takken, en uit de grote fpruiten vele
kleine telgen, waar aan drie, vier of meer fmalle bla-
derkens zijn, langagug van geftalte, gevormd als een
Starre , groen verwig, en de Pasonien-bladeren niet
ongelijk. Deze ftaar op eene wortel die twe of drie
voeten lang, en zo dik is als een Menfchen been,
onder aan 't einde rondagtig ; uitwendig van verwe
gelijk de baft der Hazel-noten boom ; inwendig wit,
morw en vol lijmagrig zap , 't welk een zeer dode-
lijk vergif is.

Govoua ètit Boom heeft een vrugt, in grote en Govoua,
gehalte de Pompoenen met ongelijk; ja zo , dat men
nauwelijks eene der zelve in de hand kan houden.
Dit gewas fnijden de Vrouwen aan ftukken, en wer-
pen 'tin een groot aarde Vat; doen 'er water op en>
roerent met een ftok gcweldiglijk om tot dat het
fchuim van zig geeft : 't welke de Indiaanfche Vrou-
wen gebruiken in plaats van Zeep, en de gedagte-
Hang-matten zo wit als Sneeuw mede maken.
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Aloë- Alot-boom, 't welk de Indianen tot kenais hebben;

boom. Je zelve is een genoegzaam groten dikken Boom ,

dragende bladeren die gelijken naar die van een Per-

fïch-boorn , dog een weinig groender en blinkender.

De Boom eigentlijk vervat in zijn hart een fwart en

Oly-agtig hout, bijtende en van een zeer goede reuk

zijnde, wezende die van de dikte eener Tonne, heb-

bende hy in zijn hart niet meer dan dit fwart hout,

gelijk men pitte in een kleine Amandel -boom van

6. a 7. Jaren van binnen zoude mogen vinden. Die

hout is heel hart , en waar het fwart is aldaar fluit

de Bijl in 't houwen op af; en gaat te gronde, m'C

water geworpen zijnde, als een fteen.

Saridel- Sandelhout-boom , of by andere genoemt Roze-bo-

hout- men^hout, hebbende byna die reuk, bezonder als zy

boom. eer ft vars gehouwen is ', dog by vervolg van tijd ver-

heft het weder de zelve.

Tama- Tamarinde , de bolfters zijn van gedaante byna als

rinde. de Roomfche Bonen in hare ballen , dog breder en

wel groter.

Bananas- Emmat-boont, zy klimt in de hoogte van twaalf toe

boom. vijftien voeten uit 'er aarde. De vrugt is lang van

twaalf tot dertien duimen , een weinig gekromt na het

uit-einde , dik byna als den arm ; brengt in zijn tros

niet meer voort als vijf-en twintig of dertig ten mee-

ften, die niet al te digt gedrongen zijn d'eene tegen

d'andere; hebben het vlees valt en digt, bekwaam

om gebraden te worden , of onder d' aflche ,
of in

den Pot by de fpijze , of gekonfijt , en gedroogt in

den Oven , of in de Zon , om beter bewaart te kon-

nen worden. Om van deze vrugten te hebben , zo

fnijd men de Bomen (die niet meer dragen als een

eenige reize in haar leven ) by den voet af, en men

onderfteunt met een vork den dikken tros, uit vreze

dat hy zoude blutzen in het vallen. Maar men zet

'er



'er het Sny-mes niet graag in, dan als men befpeurt

dat 'er cenige van de Vrugten van yder tros zijn

,

die een geluwe huit hebben; want dat is een teiken

van rijpigheid : en dan te Huis gebragt zijnde, zo

rijpen d' andere die nog groen waren d'eene na d' an-

dere, en men heeft yder dag nieuwe vrugt.

/^ of Gjaki groeid op geen veel hoger Boom als Jak of

de voorgaande ; de vrugt gelijk in grote een Pom- Qjak.

poen , van buiten: is hy goud-geel , door ftreept met
kloven , vol kernen , daar onder eene fteen die niet

wel ftukken te kraken is. Deze vrugt is eenigzins

onvermaaklijk in't eerft in de mond, als zijnde flijm-

agtig en klam , maar geeft een dubbeld goed aan êc
maag , als zijnde zeer verfterkende en goed voor de
lendenen.

Duroytn , deze is de Gjak ecnigzints gelijk , rond Duroyeo*

Van gedaante , de aangenaam beid van buiten , is on-

gelijk die van binnen ; op 't eerde openen geeft het

een reuk gelijk als een verrotten Ajuin , 't gene men
daar van eet is wit-agtig, in twaalf Cellekens door

de vliezen verdeeld , welke gevult zijn met (reenen,

m groot als Haze- noten, die heel wit, en dies te

nefièns hartfterkende zijn.

Arakzboom, deze groeid in de hoogte gelijk de Pal- Arafr-

mites-boom ; de vrugt is een fponfie-agtige holle zelfs- boom.

Handigheid , boven op met pluimen voorzien , daar

de fruit in verborgen hangt , in zijn kluifters beflo-

ten, het heeft de gedaante van een Oker-noot , van
gelijke grote , van binnen wit , dog de fchil is niet

ligt te breken. Het heeft nog reuk, nog fmaak, en
word ook xelden alleenig gebruikt ; zijnde gemengt
met de Betel zeer goed voor Colijk , voor fwaarmoe-

digheid , voor de Wormen , het wekt ook de Venus
op , zuivert het ingewand , en voor komt den hon-
ger.

Ff Boom
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Boom

Aovai.

'Hivourac.

Ehonne.

Cujcté.

Ayri.

Bamiija-

ï:U

Arabau-

fen.

Boom Aovai genaamt t de zelve ftinkt zo miftche-

lijk ais of het Knoflook waar , dan als de zelve af-

gehouwen word kan men kwalijk by de (tank du-
ren. Zijn vrugt is mede de Kaftanje gelijk , dog
heel giftig ; maar de Wilden houden de zelve in ee-

ren, dan zy maken hare Railelen daar van.

De Boom Hivourac , wiens baft zo dik is als ee»
vinger ; is een vrugt die niet wel gelijkenis kan ge-

geven werden , dog van een zeer goede fniaak als

die vars plukt.

De Boom Ehonne is redelijk hoog, als een Lauwe-
rier ; dier zei ver gewas is groen ^ en geformeert als

eên Hoender Ey , makende daar ook wel hare Ma-
rak* uit.

De Boom Cttjeté\ deze draagt een vrugt als een Ap-
pel, twe vuiften dik, zijn geformeert als een Kelk,
onder in de zelve zijn kleine kernen als Amandelen,
hebben byna ook de zelve fniaak; de fchalen gebrui-

ken zy ook tot Callebaflen om uit te drinken.

De Boom Ayri genaamt , de bladeren zijn den Palm-

boom gelijk, dog zijn (tam is rondom vol feharpe

doornen ; wiens vrugt is redelijk dik , heeft midden
in een Sneeuw witte kern, en om t' eten is hy ook
niet goed. Van des zelfs hout maken de Wilden ha-

re Pijlen.

De Boom Bannijani
,

gelijkende cenige aanmalkan-

deren gebonden , welker takken zig van de hoogte of
top punt af? wederom in een regte linie planten , in 't

water, zo wel als in de grond, fpruitende alzo we-
derom uit eene gehele Akker in 't ronde, door welke
groeizaamheid gehele Velden als in gefloten zijn.

De Boom Arabauten , is de alderberoemfre, voor-

namelijk wegens de rode verw, zo de Schilders daar

uit maken konnen ; hy is in de hoogte en de menig-

te der takken de Eiken -boom gelijk. Eenige dier

Bomen
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Bomen zijn zo dik dat zy drie vadem in de ronte hou-

den ; aan de bladeren de Palm -boom gelijk ; draagt

gene vrugt. 't Hout is zo hard dat men het kwalijk

iplijtcn kan ; in zig zeiven van natuur of eigenfehap

niet groen, of vogtig, maar droog, zo dat als men
het aanfteekt geeft het een weinig rook van zig, en

de as valt ook rood, daar een Loge van gemaakt en

wit Linnen daar in genat , zal het zelve ook valt rood

worden, en zodanig dat men het met Zeep niet kan
uitwaflen.

De Bomen die tot Timmeringe gebruikt worden

,

als, Cederen - hout , in twe zoorten. Letter -bout, zo

menigvuldig dat het vervoert word. Wanen , Loens,

Bruin hart, Green hart , Bijl-hout, Bolletrye
,

geel Spik-

kel-hout , Krap- hout , Tz.er of Zinh^hout , wegens zijn

vaftigheid.

De Grond- gewaflèn beftaan ook uit verfcheidene

zoorten, als hier na zal blijken.

Voor eer ft dan Openawk^* zijn ronde wortelen een

grote Boom -neut groot, eenige groter. Waden aan

vogtige plaatzen, en hangen veel aan malkanderen,

ala of die met een fnoer door trokken waren : in

water of andere vogt gekookt geeft een goede fpijs.

Okerpenauk^, deze is mede rond , waft aan dorre

plaatzen, zijn by wijlen zo groot als eene Mcnfchen
kop. Wijl zy van een drogen aard zijn , moeten die

vars genoten worden. Deze dienen nog te kokea,
nog te braden, etende die in tijd van nood, als het

aan andere bekwame aard-vrugten mancqueert.

Hakascw , deze is een verwarmende wortel , in gro-

te en figuur de Aard -Appel gelijkende. Men pleeg

die ook onder andere fpijs te koken, dan alleenig is

deze niet goed.

Aypi , deze diend niet alleen tot Meel , maar is

ook goed om t'eten. Als m«n die een weinig inde
Ffa aflc

Bomen
die be-

kwaam
zijn tot

Timme-
ringe.

De Wor<
tel Ope»
nawk.

Okerpe-
uauk.

Kabas-
con,

AypL
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aflè laat braden , word die week , en barft door de

warmte op gelijk Kaftanjen , hebbende ook gelijke

fmaak.

Manioc- Manioc wortel , deze gebruiken d' Indianen in plaat-

wortel, ze van Koren , van dewelke men een Brood maakt

dat tamelijk lekker is , en dat men Cajfave noemt

,

waar van we te voren iets gefproken hebben. Deze

wortel is zo vrugtbaar dat een bunder Lands , daar

mede beplant zijnde , het meer Perzonen zal voeden

als *er geen zes zouden konnen doen met de bette

Tarwe bezaaid. Zy fchiet een krom hout van de

hoogte van vijf tot zes voeten , dat zeer ligt om te

breken is, en vervuld met kleine kwaften ; haar blad

is fmal , en lang-werpig. Ten óudc van negen

Maanden is de wortel tot hare rijpheid. Zo d' aarde

niet te vogtig is , kan 'er de wortel haar drie Jaren

in behoeden zonder te bederven : alzo dat 'er geen

Koren-folder nodig is om 'er haar op te leggen, want

men trekt haar uit 'er aarde na de mare dat men haar

heeft van doen. Om deze wortel te doen op-komen,

moet men dit hout nemen , en by Hokken mijden

,

die ontrent een voet lang zijn. Daarna in den Tuin

kuilen maken met een Spa, en zetten drie van deze

ftokken op een drie -hoek in d' aarde die men uit de-

ze kuilen gegraven heeft , en van welke men een

kleinen verheven hoop heeft gemaakt : Men noemt

dit in de kuile planten. Maar daar is eene andere wijze

om den Manioc te planten, dat men noemt te poten

met den In-fteker, die vaardiger en gemakkelijker is,

dog die zuik een fchonen nog zo wel-geagtea Ma-
nioc niet voort- brengt. Dit beftaat niet als in een

gat in d' aarde te maken met een In fteker , en daar

het hout van den Manioc regt over einde in te po-

ten. Maar men moet agt nemen die plantende , de

kwaden niet na beneden te ftellen, om dat als dan de

ftok?
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ftokken niet zouden voort- fchieten. d' Indianen ge-

bruiken gecne andere wijze : dog om die op zijn tijd

te hebben , nemen zy den loop van de Mane waar,

en dat d' aarde een weinig bevogrigt is. Daar zijn

verfcheide zoorten van deze Boomtjes, die niet onder-

fcheiden zijn als in de verwe van de fchorze van haar

hout, en van hare wortel. Welkers fchorze grijs,

of wit , of groen is maken een Brood van goeden
fmaak , en zy groeijen in weinig tijd : Maar de wor-
telen die zy voort-brengen zijn van zo goeden bewa-
ring niet, en zy vermenigvuldigen zo niet als die van
den roden of vioietten Manioc, die de gemeende is,

de meeft-geagte, en d'allervoordeligfte in de Huis-
houding. Het zap van deze wortel is koud gelijk

dolle kervel ,. en het is zo kragtig een vergif, dat

d' arme Indianen ten vuure en ten bloede vervolge

Zijnde door de Spaanjaarden, en willende een wreder
dood vermijden , haar dienden met dit vergif om haar

zelven te doen fterven. Maar ten einde van vieren-
twintig uuren dat dit zap, zo vergiftig voor allerhan-

de Dieren, uit zijne wortel is getrokken, zo verheft

het zijne boze en gevaarlijke hoedanigheid.

Patate , is eene wortel die byna van de gedaante
is als de Artifiokken onder d' aarde die men Toupi*

nambom , of Jndiaanfche Artijïekken noemt, maar van
een veel verheven 'er fmaak , en van eene veel be-
tere hoedanigheid voor de gezontheid. Zy waft tot

volkomentheid in ligte aarde, middelmatig vogtig, en
een weinig gebouw t zijnde. Deze wortelen zijn van
onderfcheide verwen, en uit een zelve veld zal men
'er dikwüs trekken die wit zijn, als de gemeende

5

die violet zijn; die rood zijn, gelijk de Biete worte-
len; die geluwzijn; en die gemarmert zijn. Zy zijn

alle van een uit-nemenden fmaak : want aangezien zy
met geen water zijn vervuld, en dat zy zijn gewafïen

Ff 3 'm.

Patate.
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in een middelmatig vogtig en droog Land , dat van

het eene en van het andere mede-deelt , zo nebben zy

den fmaak van Kaftanjen , en zijn vaneen beter voed-

zei als de Cajfave , die het lighaam uit-droogt; want

zy zijn zo dorre niet. Gewoonlijk laat men deze wor-

tel braden in een groten yzeren Pot , op den bodem
van dewelke men een klein weinigje water doer .*

Dan ttopt men zorgvuïdiglijk met Lijnwaat het dek-

zel over -al digt toe , op dat zy door deze verdikte

hitte zouden braden. En dat is den gemeenden op-

dis voor de Dienaren en voor de Slaven des Lands;

die haar eten zo uit den Pot komende, met eene zop*

pe gemaakt van Pyman en Oranje-zap.

Pyman De Plante Pyman of Amerikaanfthc Peper , is de

ofAmen- zelve die de natuurlijke des Lands noemen Axi of
kaanfche Carive s zy wad digt, gelijk een klein bosje zonder
Peper. doornen. Haren (lam is over -kleed met een as -ver*

vvige huit , zy draagt verfcheide kleine takjes , die

beladen zijn met eene menigte van bladeren , lang-

werpig ,
gerant en van verwe als aan-komend groen.

Daar zijn 'er van drie zoorten die nergens in onder-

fcheide zijn als in de gedaante van de fchelle, of van

de vrugt die zy dragen. d'Eene brengt niet als een

kleine rode knop voort, die langwerpig is gelijk een

Kruit-nagel, hebbende van binnen een dun zaad* veel

heter als de fpecerijen die van de Op- gang komen,
en byna in-brandende, het welke deze bijtende hoe-

danigheid ligtelijk mede deelt , aan alles daar het by

gebezigt word. d' Andere zoorte, heeft een veel dik-

ker fchelle , en langer , die volkomen Vermillioen

word, rijp zijnde, en als men die in de zaucen ge-

bruikt, maakt zy haar geluw ,
gelijk de Safraan zou-

de doen. De derde , heeft nog een groter fchelle ,

die dik is , rood gelijk het levendigfte Koraal , en die

niet eenparig is vereenigt. Het graan zo fcherp niet

zijnde,
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zijnde, nog zo gekruidet als dat van d' andere, hangt

in het midden. Dit is een van de fchoonftc viugten,

die men zoude mogen zien , als hy rijp is. Men ge-

bruikt deze fehelle , en het graan dat 'er in is, in

plaatze van Peper , om dat deze vrugt een verheven
imaak geeft byna als die van deze fpeeerije. d 5 Uit-
komften niet re min zijn zo loffelijk niet ; want nu
dat hy een weinig op de tonge heeft gebeten , zo ont-

fteekt hy het gehemelte door zijne in-bijtende kragt

:

in plaatze van de borft te verfterken, en te verwar-
men , zo verfwakt hy ze , en veroorzaakt 'er verkou-
wingen.

Ananat, deze is gehouden voor d'allerlekkerfte vrugt Ananas,

van geheel Amerika. Hy is ook zo fchoon en van zo
zoet een reuk, dat men zoude zeggen dat de Nature
in zijne gunfte heeft befteed , alles wat zy allerzeld-

zaamft , eö allerdièrbaarfl: onder alle hare fchatten

bewaarden. Hy wafl op een ftronk ruim een voet
hoog, die bekleed is met ontrent vijftien of zeftiea
bladeren. De vrugt die tuflchen deze bladeren waft,
en die op dezen ftronk verheven ftaat , is zomtijds
van grote als een Meloen. Zijne, gedaante komt zeer
na-by die van de Pijn -Appel. Zijne fchorze , die
verheven is met kleine by-voegzelen in maniere van
fchobben , van een bleek groen , met inkarnaat ge-
boord , leggende op een geluwe grotid , is beladen
van buiten met verfeheide kleine bloemen , die na
de verfeheide aangezigten van de Zon , haar bekleden
met zo vele verfeheide verwen als men in de Regen-
boog befpeurt. Deze bloemen vallen ten dele af, na>

de mate dat de vrugt rijp word. Maar dat hem meer-
der glants geeft , en dat hem heeft verworven den
tijtel van Koning onder de vrugten, is dat hy gekroont
is met een; groten tros, gevlogten van bloemen en
van verfeheide bladeren^ vaft , en getand , die van

een;



ïji B E S C H RY V 1 N G E mn
een levendig en blinkend rood, en dit hem eene ver-

wonderlijke bevalligheid geven. Het vlees of de pap-

pe die onder de fchorze begrepen word , is een wei-

nig draad-agtig; maar het verfmelt t'eenemaal tot zap

in de mond. Hy heeft zulk een verheven fmaak, en

die hem zo eigen is , dat de genen die hem volko«

mentlijk' hebben willen befchrijven , en dit niet kon-

nendc doen onder een eenige gelijkenis, ontleent heb-

ben alles wat lekker word gevonden in de blauwe

Pruim, In de Aard-befie, in de Muskaat, en in de

Renet-Appel, en na dat zy dit alles hadden gezegt,

waren zy gedwongen te belijden , dat hy nog een by-

zbnderen fmaak heeft , die niet ligtelijk uit -geleid

kan worden.

Milieof Miifeoï MaïH anders Turkfche Tarwe, gelijkende

Maïs. wel de Engelfihe Erweten, dog van verfcheidene ko-

kuren ; zo wit, rood, geel en Hemels-blauw. Als

het tot Meel geftoren is , zo bereid men die met Ger-

fte Meel. Daar van werd ook een Bier gemaakt,

en als men Hoppe daartoe doet, geeft het heel goed

en kragtig Bier. De korrelen zijn zeer vermenigvul-

digende ,
gevende een korrel wel ruim duizend we-

derom. Groeijende van twe , tot zes en zeven voe-

ten hoog ; weidende ontrent in elf of twaalf weken

Purgeer- Purgeer • boontjes , by de Chriftenen bekent , deze

boontjes, fcjjn van de grote als een 'Kerfle. Zy groeijen in een

dop die als zy .rijp zijn fwart is : van fmaak byna

de Haze-noot gelijk zijnde ,
ja nog beter ,

maar zo

hart van kern niet. Deze moeten met voorzigtigheid

gegeten worden, want indien men 'er een vlies, zit-

tende midden in 't pit , niet netjes af neemt , ver-

oorzaakt de Menfch grote buik- loop en elende , en

men zoude een geruime tijd met de Broek in de hand

lopen. Dê nieuwlings in't Land komende Vrrenr'-n

\ worden
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worden gemeenlijk van de Inwoondcrs , tot een lac-

chend klugje , daar mede verwellekomt.

Bonen, wallen 'er van verfchcide zoorten. De ge-

meenfte zijn witte i aan welke d'eerfte Inwoonderen

een oneerlijken naam gegeven hebben om haar ge-

daante. Zy brengen hare vrugt , die goed is om
f eten , zes weken na dat zy zijn geplant ge weeft.

d' Andere zijn gefchakeert met verfcheide fchonc en

onderfcheidene verwen
,

gelijk die men Roomfche Bo-

nen noemt. Maar d' aanmerkelijkfte om hare zeld-

zaamheid , zijn die men noemt Bonen van zeven faren %

om dat een zelve ftruik zeven Jaren draag zonder ver-

moeid te worden , en breid haar uit op de Bomen,
op de Rotzen , en alles waar zy by kan geraken. En
het gene verwonderlijk is , dat is dat 'er t' aller tijd

vrugt in zijn bloei ftaat , vrugt groen is , en vrugt

rijp is.

De WatersMeloenen, deze wafl'en dikwils groter als

een hoofd j op cene ronde of ovaalfche gedaante, 'i Is

een deftige vrugt en zeer verfriflehende, en verwek-

ken den honger.

De Plante van Tabak , de naam voerende na een

Eiland in Amerika , Tabags genaamt. De Karat'banen

noemen haar in hare natuurlijke taal Y-Ouli, die uit-

muntende veel daar van houden ; leggende rokende

vieren daar van aan ter eere harer Duivelfe Afgoden.

Zifde-kruid, dit Kruid waft darde half voet en meer
in de hoogte i heeft bladeren byna twe voeten lang

en een half voet breed. Aan de bladeren waft een

fchone Zijde , zijnde een dun en glimment vliesjc als

een Spinne - webbe , maar digt in een , 't welk men
daar maar af neemt en gehafpelt kan worden.

De Européifche Aard-Vrugten in deze Colonie was-

fende, zijn Ctmtommers , Krop-aalade , Savoye en Witte

KpoI, Radijs, Rammelaren, PorJJelijno , deze groeid in

G g menigte

tëonen.

Water-
Meloe-
nen.

Tabak,

Zijdc-

kruid.

Europëi-

fcheAard-

vrugten.
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menigte in 'c wild ; Peterselie , KervH , Artijtokken ,

deze worden met Planten uit Holland over gevoerd

j

Selderye , Knoflook , en by de Indianen in geen ge-

bruik. Zo dat van tijd tot tijd alles beter in ver-

verfliog word aangelcgt als voor dezen , makende elk

Planter een Keuken-Tuin om alles dat mogelijk is uit

Hollandfche zaden voort te brengen.

Niet tegens (taande dit alles , en nog in veel me-

nigvuldiger zoorten van Boom- en Aard-Vrugten te

hebben is, en nog dagelijks meerder bezorging daar

over word gedaan, om aan de ververffinge te komen,
als een nootzaaklijk en dienftig werk tot voetzaamheid

de Lighaams. En om tot een beter oogmerk in 'c

zelve te geraken , en de voorteliage te bezergen , zo

Worden eerft grote boute Bakken op Palen g-eftclt,

wiens onder ftaande voeten geteerd worden, om te be-

letten dat de Mieren en andere gcdiertens de zaden

niet verteren > dat anders van deze onder -aardfehc

gaden gefehied ;" "zo werd d' aarde mede geprepareert

om 't gedierte eerft te doden , en aldus gezuivert in

de Bakken gedaan, 't Zaad gezaaid en tot Plantinge

gekomen zijnde , nagaans in de grond geftoken en zo

zijn verdere wasdom bevordert woxd ^ dat met vereis

van eenige moeite wel kan gedaan worden, daar dog

de Slaven vo»r zijn. Zo dat beleid en oordeel hier

veel meer kan bevorderen , in de Natuurlijke fehoot

der aarde, als wel in andere Wereld- delen ; wijl 't

grocizaam Land daar toe in ftaat is om mildadig het

vette der aarde , als zoader Winder koude belet te

wezen , aan de nutbare nootdruftige Menleken te of-

feren.

XIV. HOOFT-



Z V &. t N A M E, Hf

XIV. HOOFT-DEEL
fórfcheide sporten Van Melk of Wateren

,
^o

die uit eenige Stammen en Vrugten der fBd*

men vkeyen, en Medicinaal ^ijn. Jls me-

de "Van Gommen of Harsagtig (Pek dat uit

de *Bomen druipt. Wijders Olyen , welke

door middel Van een fnede in de Stammen

der (Bomen gedaan , "ploeid*

:p.

<4

Yztac-
chyalt.

Acaju of
Xecome-
catl.

c Tzjacchyalt , zijnde een wateragtige vogt,

hebbende een zoute fmaak » dier voegen

bestonder goed voor opgeftopte winden.

Acaju of Xecomecatl , zijnde een fcherp

ftrenge egter een aangename zoete fmaak

:

genezende de Erf-fchurftheid en gefwellen j dempen-

de de overmatige hitrigheid der oogen.

fsmpaba, de vogt uit des zelfs vrugt bekomen bei- Janipaba

de gezonde en zieke heel wel. De onrijpe kneufl:

men, en deze vogt gebruikt men voor boze fweren,

en tegens de littekenen der Franfihe ziekte of Pokken.

MaaarandibA , 't zap uit de vrugt word van de In-

woonders met grote begeerte genoten , 't is wonder-

lieflijk: hare Genees-meefters houden 't matig verwar-

mende en voedzaam , werdende onder andere zappen

gebruikt voor de borft.

IbifitangA* het vogt uit deze vrugt is van eene war-

me en eenigzins bittere fmaak , egter vei mengt met

een* aangename fcherpheid , en een weinig zamen

trekkende.

Gg 2 Tz*p0tl 9

Maat-
randiba»

Ibipitan*

ga-
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Tzapotl. Tzapotl, uit de bladeren dezes Booms komt een zap

waar meê de giftige Pijl-wonden der Oorlogende ge-

heelt worden.

Tetlatia. Tetlatia , dit Melk -zap dier vrugt heeft een gans

brandend hitzige aard , en is wit ; veroorzaakt fwe>

ren aan die gene die daar van geraakt worden : in

gedronken ftopt het de buik-loop , na het zeggen van

tf Indiaanfihe Artzen.

Molli , dit vogt is gezond voor de lever , geneeft

de nieren, en bevordert de afzetting des Menichelij-

ken waters.

Honus, deze is zo rijk vat* vogt-, dat, als iemant

door 't Land komende te reizen daar het hein aan wa-

ter, om zijnen dorft te (lillen, mogre ontbreken, en

hy dan by geval deze Boom vond, behoeft maar al-

leen een wortel der zeiver af te houwen, en 't eene

deel ,
gelijk een riet of tap , in een Kan of ander

Vat te (teken, zo zal hy vogtigheid bekomen zo veel

hy drinken mag.

Samouna, het zap uit deze is zeer voortreffelijk, en

heciiaam voor vurige en lopende oogen , alleen een

weinig van dit nat onder ander lopend water gedaan ,

werdende het gezigt blijklijk- daar door verfterkt.

Etqnahwl , dit zap heeft de kragt om te verkoe-

len en te doppen ; makende de tanden wit en vaft

,

en ftopt de bloed-vloed.

Guabipo- Gmbipecacabila , het merg uit de wortel van deze

cacabila. Boom is wit-geel. De wortel in 't water geweekt,

dan drinkt men 't zelve voor veelderlei gebreken en

kwalen des lighaams met groot voordeel ; 't varflè

zap uit de baft is zeer goed voor vurige ontftokene

oogen.

Ctcos, de kern uit de Noot gefloten in een Vijffel,

en nagaans met zoet water gemengt zijnde , is een

verkoelende aangename witte Melk-drank, en des zelfs

in
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in gefiotene vogt met Wijn gcmcngt en Zuiker daar

by gevoegt , laat zig heel wel tot ververfTinge gc-

hruiken.

Acajott , in 't zap van deze vrugt werden de Doe-

ken van Lijnwaat befmet, die d* Indianen om de heu-

pc dragen , trekkende na den gele.

Aipimacaxera , dit zap is in zig zoet, dik en taai

of kleefagtig, de Menfchelijke natuur niet vyandig.

fanipafa t het zap uit deze vrugt heilrijken zig de

Indianen zeer figurelijk , werdende fwart op de rode

buit , en kan voor de negende dag niet af gewaflên

worden.
Lieiy het zap uit deze Karflè, gelijk zijn de vrugt,

is wit , welke in fmaak alle lierTel ijkheid overtreft,

en een heel aangename reuk van zig geeft.

Cotdio, het zap uit deze vrugt drijft de koude en

dikke vogtigheid uit ; werd ook de Kraam - vrouwen

na der zelver verloflinge in gegeven.

Xohmetl', dit zap werd uit de bladeren geparft.

Ontrent tien oneen vogt in genomen neemt weg al-

lerlei ledeni pijn , inzonderheid der gewrigten , en

brengt weer de verhinderde bewcginge; dog als men
dit zap drinkt , moet men het lighaam zeer behoed-

zaam dekken.

Caragnata , indien men de wortel r gelijk ook de

varfle bladeren, ftampt, en als dan in 't water werpt,

zo werden de Viflchen daar door zo kragteloos , dat-

ze terftont komen boven drijven , en met de hand

kannen gevangen worden. \

Aovai, als men een tak van de Boom afhouwt 20

loopt'er een wit zap uit gelijk Melk; en wegens zij-

ne kwade gift , is 't nergens toe dienftig dat nuttig

zoude zijn.

Dutroa , het water uit deze vrugt , gemengt met

ander water in vermindering van kragt, en dan in 't

Gg 3 _
oor

Acajcm»

Aïpima-
caxcra.

Janipapa.

Lici.
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oor doet druppen , zoude die gene die veel waken
flaap by brengen.

Afanioc, 't zap van deze wortel wel gezoden wezen-
de laat zig voor Pap of Bry eten , zijnde van een

zeer zoete fmaafc, derhalven alle Dieren daar na trag-

ten ; dog zo haaft ze daar van gedronken hebben moe-
ten zy fterven. Maar dewijl van deze wortel in 't

brede gelprokcn is , als mede van de andere zoor-

ten , zo dient hier niet iets verders van opgehaalt. te

werden.
Gom Acacia , vlietende uit de Boom , dewelke by

vele beter als de opregte Arabifche Gom gehouden
word ; en het zap uit de uitfpruuzels der Boom ge-

drukt, is zeer goed voor kwade oogen.

Gom Draco , zijnde heel rood , druipt eer ft in de
grote hete tijd. Zijnde inzonderheid goed voor alle

vloeden des lighaams , als van een warme natuur

zijnde.

Gom Moüi of Pernviani , zijnde zo wit als Melk;
werdende gemaakt van d' Indianen tot een Hars of

Gom, waar door de wonden worden geheelt, zijnde

in grote agtinge by dit Volk.

Animone Tiendo of Adiz.quixochicopalli , deze is taai,

en eenigzins na den gele en klaar : met de zelve he-

ilrijken d' Indianen hare Bogen en Pezen , en tot de

Callabailèn te verniflen.

Gom Liqnidao , zijnde een zoort van Gom als Hars,

en men wil dat deze eigentlijk uit de Hars zoude

druppen , wanneer 't zelve van de Zon heet gewor-

den is, zijnde droog en warm, en riekt lieffelijk.

Gom Bitimone biro of Cmtacacopalli , ook. Joden-lijm

,

zijnde een fwarte wel -riekende Gom, daar mede dè

Kanoës bepekt werden. Wanneer men deze op het

vuur komt te leggen , zijnde zeer goed voor zinkin-

uit het hoofd als men den rook daar van op-

fnuift;
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fnuift

f
, werden ook de zelve deugt in de Animon*

gevonden,

Gom Capal- xochotl , zijnde een gans klevend fpek- Gom
zei zap of Lijm , met bet zelve betrijkt men de Capai-

Koortzige Perzonen; zijnde ©ok zeer dienftig voor de xocho^-

rode en grauwe loop.

Gom Copalonecoro of Xarapituqua , deze is eene wit- Gom Co-

te Gom , trekkende cgter grauw ; Dienende om de palone-

gefwellen te genezen , wel te verdaan wanneer die
coro*

uit koude in flijmagtige oorzaken zijn voort komende.
Gom Ambabioy zijnde mede een Olyagtig zap, zeer Gom

dienftig om oude vervuilde fweren mede te genezen.
Ami:)al;)i

'

'

Gom Tlahneliloca , deze neemc weg de fmertcn der Gom
ftekendc winden en op-blazingc; aan de flaap des Tlahueli-

hoofds of agter de ooren gedaan , zo werden de zin-
loca*

kingen daar door op gehouden.

Gom Ayaqtm, zijnde als een druppende Olie, wer- Gom
den zo goed gehouden als de Styrax. Ayaquïo.

Gom AcAjM, welker geftalte , verwe en wezen de Gom
befte Arabifche Gom niet behoeft te wijken , en ook ^caJou.

genoegzaam in der zeiver plaats gebruikt werd.
Gom Quovmo , worden gemaakt uit de Oly van de Gom

Cocos-noten; dewelke d' Indianen mede gebruiken tot Q»ovano>-

hare Vaart tuigen.

Gom Ahuaco , zijnde een witte Olie , daar uit een Gom
Gom door d' Indianen gekookt word ; zijnde in reuk Ahoaco,

en fmaak de Amandel Oly niet ongelijk.

Gom Mano , komende voort uit het Yzer-hout, Gom
heeft in zig een grote vettigheid ; werdende van de Mano,

Inwoonderen veel gebruikt.

Gom Inaja , zijnde een doorfchijnende , lieflijke-rie- Gom
kende en wonder ichonc Gom. Inaja.

Gom Hetytto of Boïli , zijnde deze eerft Melk-wit , Gom
daar na doijer- verwig, eindelijk fchijnt ze fwart; op Holque-

d? aarde of tegeas een muur geworpen zijnde j fhrit-
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140 BESCHRTPINGE
ze weer te rugg' geljk de Kaats -ballen : werdende

tot een Medicinaal gehouden van veel vuldig ge-

bruik en goede effecten.

Guaya- Guayacan, de vettigheid dezes houts geeft eene Hars-

can. ' agtige reuk van zig, en in 't branden een Gom, die

koud geworden zijnde uitftekende hard is.

Bcajai- Beajatbonop ; uit deze druipt een fcharpe en buiten

bonop. gemene bijtende Oly, welke zo fel is, datze de huit

maar een weinig beftreken zijnde op de zelve in brand

gelijk vuur. Indien een onvoorzigtige deze bad met

de tanden in ftukken bijt , zo werden tong en lip-

pen hem door deze Oly als fmertelijk verbrand.

Quohuio. Qnohuio , deze Oly neemt weg de fmerten der Ge-

kende winden en op-blazinge : drijft af alle de taaije

vogtigheden ; dienftig voor Tand -pijn, en 't helen

der wonden.

Ponoquo. Tonoqm , deze word zeer dienftig voor de rode en

grauwe Loop gehouden.

Ofocoto. Ofrerto , deze Oly werd gebruikt in plaats van de

gefmoltenc Styrax , en riekt zeer lieflijk.

Copaiva. Copaiva , deze is wit , en dienftig voor alle won-

den , voor de Venus-zickte j en inwendige delen des

lighaams.

Ambobo. Ambobo , deze zal mede dienftig zijn tot genezing

van ge-etterde fweren en vervuilde wonden,

üzauo. V&to'i deze Oly, dewelke zeer taai is, werd van

d' Indianen onder hare verwen gebruikt, om datze aU

les bewaart en mede heel glanzig maakt.

Peru. Peru of Oconono , deze Balflem is mede in zijn

deugt, en zeer heilzaam gebruik, wel bekend.

Uoxo. Voxo of Indiaanfche Noot-oly , in deze een Doek nat

gemaakt en over 't hoofd geflagen , zoude de hoofd-

fmerten verdrijven welke uit de gal ontftaan; en werd

ook gebruikt tegens hitzige Koortzcn.

Koofeao. -Korts* t deze is eene zeer fchone en uitmaten kofte-

lijke
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lijkc Oly j dog de zelve is zeer weinig te bekomen

,

ten aanzien d' Indianen de zelve hoog uk het Land
komende brengen ; dan zy allccne met deze hare Op-
perde of Koningen zeiven wanneer de zelve geftur-

ven zijn , als houdende de aangename reuk , dier

Balflen geheiligt om aangenaam in 't Paradijs te zijn.

Cacavemo, deze Oly is wit en dun lopende, (ma-

kende iets bitter , dog niet onaangenaam ; gevende

goed voedzel , is koel van gematigheid.

AeaiAibA) deze Oly gebruikt men tegens de Kan-
ker, en allerlei boze fweren om 't vuil vlees uit te

bijten ; insgelijks tegen de fchurftheid des hoofds.

CoUmbuo , hebbende fwarte en bruine aderen dat

geeft de meefte Oly van zig : ingenomen maakt eene

goeden adem , en dienftig voor koude en vogtige

magen , dewelke gene fpijs konnen behouden ; dies

te neffens voor rode Loop en Pleuris.

Ayaquhtteramo , deze Oly riekt als de Styrax , en

is even zo goed voor de wonden.
Liquo , ook een Oly , die mede werd gebruikt

als de vorige , en zoude door de Zon uit het Hars

druppen.
Ambdo , een Oly zeer dienftig om de oude ver-

vuilde fweren te genezen.

Abuacaquahuitl , deze Oly is mede de Amandel Oly
niet ongelijk, zo in reuk als in fmaak, desgelijks in

kragt als in werkinge.

Aypato % deze Oly word door middel van een klein

Hand-parsje uit de fchiüen van de zoete Oranje Ap-
pelen gedrukt , des zelfs nutbaar gebruik is bekend.

Puodo, deze Oly is geparft uit de fchilleo van de

zuure Oranje Appelen.

Auowo , deze Oly word , door middel als de vo-

rige, uit de Lamoen-vrugt Lemmetjes des zelfs fchil-

ie geparft.

Hh' NO-

Caca-
vento.

Co!am«
buo.

Ayaqui-
cueramo.

Ambaio.

Ahuaca-
quahuitl.

Aypato,

Puodo,

Auowo,
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NOTITIE,
Wat poorten van (/oederen, in Koopman-*

fchappen , in de Qolonie yan Zuriname 7

uit europa , om aldaar te Verhandelen

gebonden worden; daar toe een yder in t

particulier yryheid heeft.

Linnen Fabriek^

Ruw OfTenabrugs Linnen.

Dito Wit;

Dito zoort Blauw.

Zeildoek ligt en fwaar goed.

WitVleflèn.
Smalle Sluijers fijne zoort.;

Slefiger wit Linnen.

Dito zoort Blauw.

Warendorper Linnen.

Franfche Linnen Teerelinge'.

Rouwanos.
Brugfe Streep.

Gingangs.

Bielleveks in zoortcn,

Huisdoek.

Trielie in differente koleuren.

Platcieljes gevouwen en in rollen,

Groen gedrukte Linnens.

Haarlemmer Bont in zoortcn.

Oofi-Indifche Goedtren.

Tappe Cancenias.

Tappe Cindas.

Brauwles.

Zoesjes Hokjes.

Romals Deila by de Compag-
van Holland.

Sattijne Pelangs in differente ko-
leuren.

Gencefé Corras of Stofjes.

Kraprode Poucas»

Pattenafe Citzen.

Ooft-lndifche Atlaflèn.

Suratfe Citzen.

Suratfe Kamer-behangzels*
Nicanees.

DouriaiTe.

Ganeeans Pinaflè.

Lemenias,

Ooft-Indife Teerlinge in zoortem

Blauw

,
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Blauw , wit en gekoleurt Voer-

Katoen.

ArmoGjne in Zöorten.

Gedrukte Inlandze Katoenen.

Toette Crijnze Citzen.

Ooft-Indifch Zeildoek.

Wite Pano Camprido.
Dito Blauwe.
Witte Salempouris.

Blauwe Canaricommis*
Hammans.
Utifal.

Blauwe Pierenpauts.

"Witte Chineefe Daramaft.

Rolades.

Percallen.

Tonquinze Pelangs effen en ge-

blomde.

Witte en blauwe Chineefe Zijde

Krippen.

Photaflen , Bendanos of Terra

de Foula, AlegiaOen, Jam-

mawaars , Cabaijen , Aliba-

necs, Pattemaropoe , diverflè

Baftas , diverfl'e Guinees hele

en halve Nicanezcr.

Neteldoeken.

Twe ellens breed Geftreept.

\\. breed Mallemouwres.

Dito zoort twe elle breed.

Twe elle breed Cafla zonder ga-

len.

Malrnolenfe Dasjes.

Gebloemde Dasjes en Kobben.

Efïenen geblomtKameriksdoek*

Dammaft Tafel-goed.

Specerijen, Kruiderijen en m«
dere Mond-ksfi'

B ruine Peper.

Kaneel.

Notemuskaat.

Foeli of Blom.

Amandelen met en zonder dop»

pen.

Anfiovis, Olijven, Levantfche

Boom - oly , Koffy - bonen ,

Thee, lange Rofijnen, Pel-

degarft, Rijft, Geerft, Ko-
renten , Pruimen , Zoet-

groen-hout, blauwe Spaan-

fche Zeep , Kaarden , Raap
en Lijn-oly.

Grauwe ,
groene en gele Er-

weten , Turkfchc Boontjes,

Moftert-zaat , Stokvis in kip*

pen.

Wijnen , Brandewijn en Gedifie*

leerde Wateren.

f~*ï
hieterneWijn , met Hoog*

\^ landfche gefnede.

Sware Tocflane , Pontak , rode

Wijn de Ru , Rinfche Wijn

,

Rinfche Bleker , Spaanfche

Wijn, Wij» de Graaf, en

andere goede Franfche Wijn
in zoorten.

Brandewijn, Annijs, Keulfche

Hh % Jene-

'ammmmmmm^
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Jenever, Kaneel, Nagelen,

Seldery , en verders fijne Wa-
teren i Spieritus van Lepel-

bladen , de Engelfche beft

begeert.

Bieren,

Sware Mom , in Pijpen , voor

de Tappers.

Serffter Bier.

Wit en bruin Bitter-bier.

Nimweegze Mol.
Loenders en Luiks Bieren, in

Pijpen.

Boter.

aftenbroeker, Leidfe,Ef-

fendelffter, JLmmenef-
fer, Fiiefche en.Vegter.
M
E dammer oude Stapel -kaas

met Specerijen , Leidfe

,

Groninger Kruid -kaas, Pe-

terceli , Stolkfe en Texelfe

Kaas, alle in zijn-toon oude.

Hoeden.

K aftoor Koralijne zo Pruik

Hoeden als andere nieuw

modes goed.

Swarte Neger Hoeden van 15.

a 16. ftuivers. Jonges Hoe-
den , neflfens de Knoopen

,

Koorden en Hoede-börftels.

Mans witte Zcem-lerci en a%*
dere zoort van Handschoenen.

Paruikcn ligt vatvHair in zoor^
ten.

Kopere en Lerc Patroon-taffen
9

Portepees, Vergulde of Me-
tale Degens ; Burger Snapha-
nen , Kogels en Hagel.

Koujfen.

Engelze geweve Rol kouflèn.

Doornikze witte gaarne Rol-
kouflen.

Dito gemengelde zoorteni

Grijfle of ruwe gaarne Kouflêm
Mailegaailè witte Onder-kouflen.
MarfTeliaans dito.

Zijdene Kouiïen allerhande ko-
leurenv

Dog alle Wolle Kouflên , en
Wolle goed, moet eerft ge-
fwavelt worden , om 't voor
de Motte te bevrijden.

Zijdene Linten.

~

Goude.cn zilvere Linten,
in blauwe , purpere ,

ïwarte , rode en andere be-
haaglijke gronden.

Allerlei koleuren van effëne zijde

Linten en geblomde.

Vrouwe zijdene Hans-fchoenes
in allerlei koleuren.

Goude en zilvere Senturen.

Zilvere en goude Borsjes.

Goud
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Üoude en zilver- draad Knoopen
aan Mans kleding r met de

draad tot de Gaten.

Kanten.

Brabandze Gefpelde -werkte

Kanten.

Siok-gronden en andere zoorten.

Allerlei Groninger en Friefche

zoortcn, behalven heel digte

Kanten , tot Mutzen niet be-

geert.

Hammen en Sfe%

Hammen die over Eeken-

hout wel gerookt zijn.

Rook-vlees en Ofle Tongen.
Gerookte Worften.

Gedroogde varfle Worften , in

" wel-gedroogt fijn zout inge-

legt zonder Pekel.

Sanfies de Boloni.

Gerookt Spek , en dito Gézoute.

Scheenen en Muilen ,

Mans Schoenen, zo ze in 't

voor-jaar gezonden wor-

den , moeten ligt zijn en geen

brede fware hakken , in 't na-

jaar fwaarder goed.

Rode, blauwe en gele Mans,
nefïèns Vetlere Muilen.

trouwe Spaanfch , rode, gele

en Vet-lere Muilen en Schoe-
nen.

NefFens Kinder goed voor Jon
gens en Meisjes , (net
maakt.

)

Schrijf of gemene Kantoer» boeken.

Sch rij f-boeken gelinijecrd en

gebonden in Hoorn.
Schrijfpapier afgefneden.

Quarto Schrijf-boekjes met bon-

te omflagen.

Schagten
,

Pennen.

Tin Servies,

Tinne Pottatie Schotels.

Dito kleine.

Theé-potten. Dito grote om 't

Water in te doen.

Ligte Kandelaars..

Peper-dozen.

Tafel-borden.

Prefenteer-borden.

Lepels, Kofly- kannen, Vorken

^

Zout- vaten, Water-potten,
Bierkannen, Moftert-potten,.

en wat verders tot het gebruik*
behoort.

Glaajfen.

Wijn-kelken enkelde.

Dito dubbelde.

Dito Bier-glaaflen.

Brabands.

Dito dik Duits of BohcemV
goed.

.
Hh j #&



huisjes

Gemaakt Zilver Servtts.

Zilvere Thee- bosjes van \

pond Thee , ligt gemaakt

Haar-borftels met zilven

Kleer-borftels.

Spelde-bakjes van 3. a 4
Ligte Poeder-dozen.

Vinger-hocden uts *

Grote Schoen-gefpen^

Dito kleine.

Gelaafle Thee-mesjes en Vorken

,

6. in een koker.

Theé-lepeltjes en Vorken , Zout-

vaten , Prefenteer-borden , en

., verders ia andere zoorten.

C n* )

(loten , kamer-deurs-fïoten ,

met en zonder Ringen ; in-

laat kift-floten , dito dubbel-

de Venfter knip -floten niet

al te groot , kift- hengzeis ,

Venfter- hengzeis , Venfter

grendels met krammen , Deur-
henzeis met krammen , or-

dinari Deur-liengzels.

Kefer -Werk.

KofFy-ketels , Rofly-kanrien

Dito Komvoren.

Grote Lepels voor Zuiker -ke-

tel s , Schuimers, Fonteintjes,

Strijk-yzers, met Metale pla-

ten, voor met een punt; geel

kopere Rafpen , kopere kan-

delaars, Snuiters, Peper -do-

zen , kopere koek -pannen,

Taart-pannen en Wafel-yzers.

D
Yz.tr-Werk.

ag Deur -floten ,
grote

Grendel-floten , dito klei-

ne, dito middel zoort, kratri-

floten in zoorten , Sloten met

«en fchuif of veer , dito kaft-

z,

Timmermans Gereetfchap.

Sware Bijlen , Beitels van

voet lang of Fremoren ,

Voorlopers, Schaven , Gerf-

fchaven, Dop-gutzen, Trek-
zagen met ronde oogen, zon-

der ftiften , dik gemaakt , met
een gat door 't oog ; Vermoors-
beitels van i.k$. duimbreed,
d'ecne zijde rond; drie kante

Engelfche Mes- vijlen, kant

Beitels van een en een half

duim breed , kram Zagen de

langfte zoort , Kuipers Baarfc

fcn.

Handzagen geen gefpannenc.

Avegaars en andere zoorten met
ronde oogen boven ftijf ge-

maakt.

Kuipers Diflels fwaar goed.

Avegaars van 3. a 6. quart.

Gladde Bijlen en kap meflen,

Ruwekap-meflcn en Bijlen.

Schoppen om te delven en'twa«»

ter uit te werpen.
Houte



Houte Schoppen met yzer beflag

Vier kante yzere Schoppen , de

ftal op piep niet al te fchuin.

Callare Beitel , Sjappen.

Spijkers.

Drielings dubbelde en enkel-

de , Las-yzers , grote

Duim-fpijkers,

Hoge yzere Potten.

Yzere Vernuizen.

Grote Dommekragten , en klein-

der zoort.

Newenbergnr Kraami

CJ piegels van No. 3. 4. en 5*.

l3 koralen geflepe , witte en
donker blauw # dito middel
Soort.

Kleine Punt-fcheertjes.

Scheer-meflën met witte en rode
houte hegtcn.

Houte Moftert Vijzels.

Mond-trompe.
Conté Corbees.

Geflepe witte kridal koraal.

Kopere Bellen.

Oor- pandanten van blauw en

rood kriftal.

Zeil-naalden.

Towasjes van de grootde zoort.

Grote f. nagelde MefTen,

Knip-meflèn.

Engelfche ftale Vis-fooe&en in

zooneHv

( HT )

Penne-mefl'env goede Scheer
meflèni witte Yvore Meflen
en Vorken.

Koker Mefïen met kopere Heg-
ten, en dito .Vorken.

Dito Hoorne , Houte en andere
zoorten.

Aarnhemze Tafel - meflèn , met
Hars-hoorne Hegtcn.

ferfchcidene zomen van Koof»

manfebap.

Geel kerzaai.

Fijne en grove witte Flenel,1

Bombafijn in zoortcn , halve en
dubbelde.

Swart en koleurde Trieliei

Swart Rrouw-krip,
Dito hoog Blauw en verdere

zoorten van koleuren.

Hoog blauw Satijn met goud of

3
zilvere bloemen.

Ligte ftoffen tot Mans kleding,,

ligte Lakens in zoorten nieu-
we koleuren , met Armofijne
tot voeringe , neffens knoq-
pen en zijde.

Rol Damaften in zoorten.

Hair-poeder.

Laü de la Reinet
Poeder-dozen.

Matale knoopea tot boytn cÉ :

onder kleding,

Dito Yvorenq. , [

Dito gemelde Gaarne..
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Gaarne witte Hand-fchoenen.

Gaze kappen deur genaaid.

Korte Schorte kleden.

Öoft-Indifche Waaijers die vraai

zijn.

Dito zijdene en Frans-papiere.

Hand Rottingen.

Fluwele Bonetten, 20 rood als

fwart , galant gemaakt.

Allerlei zoorten van geverfde

Gaarns , exempt fwart en groen.

Allerhande zoort van Naai en

Stik-zijde , zijdene Rijg-veters,
Pallet- borden met de Ballen.

Witte Stijfzel en Blauwzcl.

Palmflag Lijns-rollen.

Geborduurde Kammezolen op

Frans Linnen, dito Broeken

op de zijde geborduurt.

Slijp-ftenen, Franfche Kiepper-

zollen in zooiten , Tabaks-

pijpen in zoorten , korte en

lange ; goud -leren kamme
Taflèn , uurs en half uurs

Zand-lopers.

K. B. Alle 'zoorten van Wolle

goederen moeten eerfb Ge-

fwavclt worden , om die voor

'r verderf van Motte te be-

vrijden.

'Medicamenten,

Olium Succini.

Olijuniperi.

OliAnifi.

Balf: SulfFerï.

Ol i Cinamomi.
Kreefs-oogen.

Cremotartari,

Sal Prunel.

Emplafterum Opedildum*

Ung: Diapalmae.

Ung: Gipliacum.

Oli Lauri.

Extra&um CatholicumI

Veneetze Thiriakel in Blikker

Dozen.
Conferf van Fiaar.

Rhabarber.
üxtraófc van Alft,

Borax.

Sal Armoniacq.

Sal Volatile Oliofum.

Salfa China.

Spiritus Coccheliariae-

Elixt: Parafelfi.

Elixt: Salutis.

Elixt: Proprietatis.

Empl: Diachlum cum Gumm:
Labean:

Mucagia:

Defenfiv: Vigon:

Ungt: Apoftol:

Althéa.

Nervin.

Crocus.

Oli Terbentit:

Flos Sulpheri.

Camphor.

Mercur: Vivum.
KARAI-



KARA'lBAANSCH
WOORD EK-BOEK

Waarfchouwing.

l

Y teikenen de lange Letter-grepen , en op dewel-

ke men wat ruften moet , mét fcherpe punten

uit. En wy ftellen van die punten op verfchei-

de letteren om te doen kennen dat de gene die

voor gaat aan de voorgaande Letter- greep toe- be-

hoort , en geenzins mag gevoegt worden by d'uitfpraak van

de volgende, gelijk wanneer in het Francoyfch wy twe pun-

ten ftellen op Loüange , op Loüer , en in het Neder -duitfeh

op Ge'éert , op Ge'édelt en diergel ijke woorden.

t. Wanneer het woord dat wy ftellen een van de Talc der

Mannen is, zo teikenen wy het uit door cene M. en wanneer

het is dat van de Vrouwen zo onderfcheiden wy het met ee-

ne V.
g. Eindelijk gelijk de woorden van deze Tale moeijelijk

zijn om zuiver gedrukt te worden , van de gene die de kennifle

daar van niet door haar zelven hebben, zo worden de Lezeren

gebeden aan den Drukker toe te eigenen de gebreken die mis-

fchien al-hier in eenige plaatzen zullen gevonden worden
, ge-

lijk het byna anders onmogelijk is.

N. B. Dit volgen.de is het geen de Heer Charles de Roche-

fort heeft aangetekent , waar by de hedendaagze Spraak der

Karaïbantn .ten naaften by is over-een-komcnde.

Ii I. DE



ajo Karaïbaanfch Woorden - Boek.

I. DE DELEN
i yan het

Menschelyk Lighaam.

Mijn lighaam, Nókobou.

Het vette, Tokgüe.

Mijn huit, Nora. Dit beteikent

in het al-gemeen alles wat tot

overdekking diend.

Mijne beenderen ,, Nabo. Dit be-

teikent ook een tendo of eene

Peefe.

De Kartibanen onderfcheiden

d' aderen met de zenuwen niet

;

en zy drukken haar uit door het

woord van Nillagra , het welke

beteikent mijne zenuwen of

mijne aderen : gelijk Lillagra

zijne zenuwen of zijne aderen.

Zy noemen nog aldus de wor-

telen van de bomen.

Mijn bloed. M. Nitta. V. Ni-

moinalou.

Mijn hair, mijne hairen,Nitibouri.

Mijn hooft , Nicheucke,

Mijne oogen, Ndkou.

Mijn oog -appel, Nakou-euh.

Dat is eigentlijk te zeggen , De

kerne van mijn oog.

Mijn oogfchedel Nakon>ora. Dat

is te zeggen, het velvan mijn oog.

Mijne winkbraauwen , Ndkoujou

eigentlijk het hair van het oog.

Mijn voorhooft ,. Ne'rébé.

Mijn aangezigt, Nichthom
Mijne neuze, Nichiri.

Mijne mond i NióumA.
Mijne lippe, Nioamdro».

Mijn tant , Ndri.

Mijn baaktant, Nacheuke.

Mijntantvlees, Nari-aregrik, ei-

gentlijk , het gene tegen mijne-

tanden aanjlaat.

Mijn oor, narika'è.

Mijne hooftilapen , nouboyoubot^

Mijne kaken, naügne\

Mijne tonge , ninigne".

Mijne kinne, nariona.

Mijne mammen , neurh

Mijn borftr, naro'kou.

Mijn fcbouder, niette;

Mijn arm , narreuna^ het betei-

kent ook een Flerk^

Mijn elleboog, neugeumettke .

Mijne handen, nóucabo.
.

Mijne vingeren, noncabo-ratin

,

gelijk of gy zeidet , de jonge of
de 'zinderen van mijne hand.

Mijn duim , nóucabo - iteignum
,

eigentlijk dat tegen de vingeren

geftelt is.

De pols, Lóucabo dnichi , dat is

eigentlijk te zeggen de zje/e van
de hand.

Mijn nagel , no^ara.
Mijne mage, ndwchirokott.

Mijn herte', M. nioudnw. V. »i-
nichi. Dit woord beteikent

ook, mijne ziele.

Mijne
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Mijne Ionge, Noara.

Mijne lever, Naubana.

Mijne ingewanden , NouUka'è 9

dit betcikent pok den huik.

Mijne-nieren, nanagane*

Mijne zijde , nauba.

De milte ; eouèmata.

De blaze, Ichihttlott-akaï.

Mijn navel, ndrioma.

De natuurlijke delen van den

Man , M. TaleuhtiU. V. ite-

hucnt.

De natuurlijke delen van deVrou-

we t Toulottkou.

Mijn agterfte , naxioma-rokftt.

Mijne billen , niatta.

Mijne dyên , wbouïk.

Mijne knyë, nagagirikj

Mijne knyë - fchijve , nichawd-

chaoua.

Mijn been; mutna.

Mijn fcheenbeen , nonrna *bou>

l&HgOtt.

Mijn gewrigt , napataragoune , dat

is te zeggen , een by-gevoegt ding.

Het gene zy ook toe- eigenen

aan een ftuk of lap dat men op

een kleed zet. *

Mijne enkelklaauwe , noumour-

gouti.

Mijn voet, nougouti.

Mijn biel, n§ugouü-ra'im. Dat is

eigentlijk te zeggen, de jongen

van de v»et.

Deplante Van mijnen voet, non-

Wwdm-Boek. 25* t

gauti-Yokoti , eigentlijk ,hetbin~

nenfle van de voet.

Gelijk zy byna de namen. der din-

gen j boven al die van de ge-

deelten des lighaams nimmer
enkel en op baar zelven noe-

mep ; maar datzy die verbin-

den aan eenen van de drie per-

zonen , zo hebben wy haar hier

op den eerden perzoon geftelt.

Die haar op d5 andere wil voe-

gen , zal maar d' eerfte letter

van yder woord te veranderen

hebben.

II. BLOED-VRIENDSCHAP
en

AAN - HUWLYKINC.

Mijn bloed-vriend, M. Niêtt-

moHliketi. V. Niteueke.

!
Mijn huwlijk, Yetttüeteli.

j

Mijn man , niraiti.

Mijn Vader tot hem fprekende

,

M. en V. Baba.

Van hem fprekende M. Toumaan
,

V. Nenkóuchili.

Mijn Groot - vader , yi.Itameu-

/<?#, V. nargettti.

Mijn vaderlijkeOom. Men noemt

hem Vader , Baba. En om óai

waren en eigentlijken Vader

te beteikenen , als men hem
voor -wetens wil onderfchei-

den , zo maakt men zomtijds

Ii % deze
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deze by- roeging Baba tinna-

ka.

De moederlijke Oom, M. Ydo,

V. Akdtobou.

Mijn Zoon, M. Imdkou^ Imou-

lou , Yamoinri, V.Nirahett.

Mijn Jongen-zoon, Hibdti, als

'er niet meer als een is : maar
als 'er vele zijn, nibdgnem.

Mijn eer-gebore broeder , M.
Hanhin, V. Niboukayem.

Mijn jongftgebore , M. Oadnêu'è,

en Ihiri s dat is eigentlijk te

zeggen , mijn helft , V. Na-
mmliém.

Mijn fchoon- broeder, en mijn

moederlijke Neef, M. Iba*

mem , V. Nikelir.i.

De Neef niet aan de Nigte ge
trouwt, Yapttaganum.

Mijn kinds- kind , of Zufters of
Broeders kind , Yananügané.

Mijn Swager ; Hibdli moukpu,

dat is te zeggen, die kleine kin

deren maakt.

Mijne vrouwe, M.Yenenery, de
vrouwen zeggen , Lidni, zij-

ne vrouwe.

Mijne moeder, tot haar fpreken-

de , M. en V. Bibi , dat is ook
een uitroeping of verheffing

van een zaak.

JVoorden - Boekj

Van haar fprekende , M. Ieb#*
ntim^ V. NoukouchoHYou.

Mijne Schoon -modder van het
twede bedde, noukóuehottrott*

teni.

Mijne Schoon-moeder , waarvan
ik de dogterhebbe getrouwt,
Imenami.

Mijne Groot- moeder , M. Innottti,

V. NagetU.

De moederlijke Moeijc. , hiet

moeder, Bibi.

De Vaderlijke , naheupouli.

Mijne dogter, M.Niananti^ V.
Nirahctt.

Mijne Zufter , Nitou.

d'Eerfte geboorne y Bibi- Oud-
noudn.

De Jongftgeboorne , Tamoule^
loud.

Swagerinne, fchoon-dogter, en
Nigte, Nibache.

Mijne Nigte, M.TouêWr>
t dat

is te zeggen , mijne vmuwelijkc
of mijne beloofde s om dat zy
aan hare Neven natuurlijk tot

vrouwen behoren. De vrou-
wen zeggen Yotteïloit,

De kinderen van twe broeders,
noemen haar Zuflers en Broe-
ders : de kinderen van twe
Zuileren even zo.

III. STA*
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III. STATEN
en

.HOEDANIGHEDEN.

Een man , ofeen mannelijke

,

M. Ouèkelli : 'm hec meer-

voud, Quektiem, V.Ejte'ri: in

het meervoud , Eyérium.

Eene Vrouwe ,. of eene vrouwe-
lijke, M.Oue'lle: in het meer-

voud : Quliem , V. Inarou :

in het meervoud, Innöyum.

Een kind, nianke'tli.

Een jongen, Mouleke.

Eene dogter , niankeirou.

Een kleinejongen , Öuè'kelliraeu
,

eigentlijk , een kleine mannelijke.

Eene kleine dogter, Ouêlliraeu,

eigentlijk, eene kleine vrouwe-

lijke,

EenOudman, Ouaiall.

Een Vader des Huisgezins , Tiou-

boutouli authe.

Een Weduwenaar en eene We-
duwe, Moincha.

Een medegezel , banarê.

Een vriend, M. Ibaouanale, V.
Nitignon.

Een vyand, M. Etóutou^ V. Akant.

Een gemaakte vyand , Etóuwu
noubi. Aldus noemen zy alle

hare vyanden die gekleed gaan.

Wilden , Maron. De Karaïba-
j

»«». geven dezen naam niet als'

Woorden - Boek. 253*

aan de dieren ; en aan de wil-

de vrugten.

Inwoonder, bonon.

Eilander , of bewoonder van een
Eiland, Oubao-bonon.

Bewoonder van het Vafte-land,
bdom-bonen.

Zee-man, balanagle. Aldus noe-

men zy de Chnftenen , omdat
zy van zo verre over zee in haar

land komen.
Generaal vaneen Scheeps-legcr,

of Admiraal, A/halene'.

Hooft-man vaneen Schip, Tioh?
boutouli aanaoüa.

Groot Hooft-man , of een Gene-
raal , Ouboutou ; in hel meer-
voud , Ouboutounum.

Plaats- houder, TiouboutoumaU\
dat is eigentlijk te zeggen het

Ipoor van den Hoefman of het

gene na hem te voorfchijn komt,
Soldaat; of Oorlogs - man , ne*

toukou'iti.

Schiid-wagt, Verfpieder, Art*
houtig nabara.

Mijn oorlogs-gevange, niomtou-
li, mouèmakali.

De gene die den laft heeft om de
gatten t' ontfangen , niouakaitu

Mijn huur-knegt , zodanig als-

de Chriftenen hebben naboti-

yon.

Slaaffchen dienaar, Tamonl
Een Jager ,, Ekerwti*
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Vet, JiböHleli.

Mager, Toulééli.

Groot, Moucbipe'e'li.

Dik, grof, Ouboutonti.

Klein, manti
9 Raett.

Katijvig, Pikenint, in baftaarttaal.

Hoog, JnöHti.

Laag, Onabomi.

Diep, ÖHleliti, Anianliti.

Breed, Taboubereti,

Lang, Mochinagomi.

Rond, Chiririti.

Vierkand, PatagouH.

Schoon, Bouïtotith.

Leelijk, nUntiichibou.

Zagt , nioHlomi*

Hard, Téleti.

Droog , Oudrreu , Ouarrouti.

Vogtig , Kouchakouali.

De hitte en de koude zijn op den
ix. tijtel uitgedrukt.

Wit, AloutL

Swart, Ouliti.

GeluWj Houereti.

Rood, Ponati.

Xy konnen niet noemen als die

vier verwen , en zy brengen

'er alle d' andere toe.

Dief, Toualouti.

Overfpeelder , Onlimateti. ,

Hoerreerder , Buéreti.

Twift- gierige , Oulibimehali

,

Koauahi.

Verrader , nirobehteïti.

Woorden- Boekz

Kwaad, Oulibaü, NUnóumü»
Goed , Iroponti.

Wijs, Kanichieoti.

Behendig, Manigat.

Dwaas, Leulemia%
y ofTalouaiï

ao , dat is eigentlijk te zeggen

»

Die geen ligt heeft .

Dapper, Ballwuwpu*

Schelm, Abtoudti.

Blijde , Aouerekofia liouani.

Droevig, Imoueti.

Dronken , nitimaïnti.

Rijk , Katakobaïti.

Arm , MatAkoba'iti.

Stekende , Chouchouü*

Dood, neketali.

IV. DADEN
en

t o e t E n.

HY betrouwt zig in hem,
Meingattetilone.

Verwagtmy, facéibo, noubara.

Hoopt , wagt , Allire'.

Hoopt in hem , Eminichiraba»

Hope, Ementichira.

Mijne hope, nemenichiraeu.

Mijne vreze, ninonnoubouli.

Mijne vreugde, M. naeuëregon,

V. nionanni. "

Mijne droefheid , nitikaboue.

Hy is geboren , Emeignouaii.

Weeft welkom, Halea tibou.

Ik hebbe honger , LamAnaüri^
Ik
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ïk hebbe dorft, nacrabatina.

Geeft my t'eten, of, geeft my
brood , M. Yerebali 'üm boman

,

V. nouboute iim boman.

Geeft my te drinken , natont

boman.

Eet, gebiedender wijze, Baïka.

Eten, zonder eenig opzigt ge-

nomen , het gene weinig in

gebruik is, Aika.

Ik ete , naikjèm.

Drinkt, Kouraba.

Ik drinke, natiem, natakayem.

Ik ben verhit door drinken , na-

ckarouatina.

Komt hier, Hac-yeté.

Gaat heen , Bayouboukaa.

Spreekt , Ariangaba.

Ik fpreke, nanangayem*

Swijgt gy , Mamba.
Zit neder , niouróuba.

Gaat leraarde leggen , Kaoignaba.

Staat op , Aganekaba,

Staat over-einde, Raramaba.

Ziet, Arikaba.

Hoort, Akambabë.

Riekt, Irimichaba.

Smaakt 'er af, Aochabaë.

Raakt het aan , Kourouabae.

Gaat , bayouhaka.

Ik ga voort , nayoubakayem.

Wandelt, Babachiaka.

ILoopt, Hehemha*.

Danft, Babenaka.

Ik danfTe „ nabmakayem.

Woorden * Bcekj 2ƒƒ

'

Springt, Chaubakpuaba.

ik gaipringen, Choubakouaniabou.

Lagt , Beerraka.

Ik lagge , of ik verheuge my,.

(

naou'érékoyem.

Schreid , Ayakpuab**

Slaapt, Baronka.

Ontwaakt, Akakotouaba.

Waakt , Aromankaba.

Arbeid , M. Touatégmali, V. Nm*
maniklé.

Rufte, nemervoni.

Gevegt, Tibomfanoumali.

Oorlog , M. JSlainkoa , V. iV7-

huEioHkouli.

Vrede , niü&mboulouli.

Hy is verflage , niouëllemainti.

Hy is overwonnen , Enepali.

Ademt , Aouraba banichi. Dit wil

eigendijk zeggen, verfiifi nw
herte.

Blaaft, Phoubae\

Spoegt , Choueba*

Hoeft, Hymba.
Snuid u^nïnraba.

Drekken, Houmcura,
Waftu, Chibaba.

Bevogtigt , Tottba boubara]

Gaat baden , Akao bouka.

Ik fwemme, napouloukayem.

Hy fwemt wel, Kapottloukatiti.

Hy is verdronken geweeft , Cha~
Ulaali.

Hy is verfmoorr geweeft , mars*
kojtalk

Qps
enty s
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Opent, Talafa.

Sluit, 7dba.

Zoekt, AUuk&bA,

Vind, Ibikoudbaé.

Vliegt, Hamamba.
Gy valt , Bdtikeroyen.

Verlieft het , Aboulekoudbaê.

Verkoopt het, Kebeciketabae.

Koopt, Amouliakdba.

Hy handelt of doet Koopman-
fchap, Baouanemeti.

Gaat op de jagc, Ekrekabouka.

Mijne jagt, nékeren.

Hy fchietwel met den boog, Ka>
cbienratiti , bottkatiti.

Hy fchiet wel met het roer, Ka-

tonratiti.

Gaat vis-vangen, Tikabouka anthe.

Ik viflche , natikayem.

Mijne viflcherije , ndtiakani.

Hy is in de haven aangekomen,
Abonrrikaali.

Ik zing in de Kerke , nalUUkayem.

Ikzingeenliend, naromanl^ayem.

Hy is verlieft op haar , hy troetelt

haar, Jhoatoatitao.

Kuft my, Choubanioulongon.

Ik wil genoemt wezen , noemt my,

Yetïklee yatck.

Hy mint hem , Kinchintiloné', Ti-

bomnati.

Hy haat hem , Terekati lone.

Twift, Lionëlébonli:

Dronken fchap, Linetimali.

Slaat, geeilelt, Baikoaba.

Woorden - Boek.

Geeflèl, Abatchagte. ï\

Slaat hem , Apparaba'é,

Krabbelt, Kiomba.

Dood hem , Chionïbae.

Hy vaart wel, AtonattienU.

Hy is ziek, nanegaèti, nanneteitL

Ziekte, Anek.

Hy heeft my onttovert , naralia*

tina

.

Ik zal my wreken , nibmeboM-

hatina.

Wrake , nayouibanabouli.

Hy heeft hem gebeten , Kerre'lialo.

Hy is gekwetlt, nibonkabondli.

Hy leeft nog , M. Nonlonkeïli ,

V. Kakékeïli.

Het leven ; Lakafochom.

Hy is dood, M.Aone'eÏÏ, nikota*

maindli , V. Bilaali,

De dood, Lalontnc.

Begraaft het , het gene niet alleen

gezeid word van den Menfch

,

maar in 't gemeen van alles wat

men in der aarde ligt , van

eeneplante, Bonambae.

Begraving, Tonamonli.
.

V. HUISHOUDING
en

HANDEL.

Een Dorp , Anthe.

Een openbaar huis, Karbet.

Een huis, M,Tonbarta, V.Ton-

Een
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Een kuif, en een dckzel , ofeen

windfehut, Ahttpa.

Een tuin , Maina.

Mijn tuin, M. Imaïnati,V. Nichali.

Manioc kuil , Tomonak*

Het dak , Toubana ora. Eigentlijk

dek&el van het huis , of van de

Hune.

Muur, offchutheining

,

Koürara.

Solder, zy hebben 'er geen.

Plank, Iboutm.

Deure, Be'na.

Venfter , Ttnlkpen , eigentlijk een

gdt.

Bedde, M. Amak. en Ak*t. V.
Nékera.

Tafel , Matóutoti.

Stoel, HaUhett.

Kooije, Tenottlou-banna*

Vat ,. Takae, het gene over al op
ie paffe word gebragt.

Vaatwerk van Calaballe , Cmï.

Helft van Cotït , dat tot fchuttel

dient , Tauba. Dit woord betei-

i kent eigentlijk , eene z,ijde.

Kroes om te drinken, Ritta.

Glas, fletTche, boutella^ uit het

Spaan fch.

Traly van hout, die andere Wil-

den Boucau noemen , Toula,

Yzere-pot , of ketel , Toura'é.

Aarde pot, Taumali aka'è , enCa-

i
nary.

Kandelaar , of dat iets vaft houd

,

Takgtakle'.

Woorden - Boekj ±$y
Keerze , lampe, oftoorts- Iigt,TV«-

M, dat is van Sandaal 't geen
eene gomme heeft.

Kcers-fnuiter, Tachackout<agle\

Vifch-angel, Keoue.

Naalden, Akoucha,

Spelde, AUpholer,

Koffer, Arka.

Korf, AUouatét , Catoü.

TeemzeofZeve,omden Manioc
door te ziften , en den Ouïcou
door te lekken , Hibichet.

Fijn meel vznMzmoctM9U6hache.

Spijze, Vlees, Jekertc.

Gebraden , Aribelet , Acherouti.

Eene Zauce, Taomali , oïTaumah.
Gekapt vlees, Natara.

EenGaftmaal , Natoni, Laupali,

Eletoak.

Vergif, M. TiboukotiUu, V. Ti-

baukoura.

Koopmanfchap, Eberitin4.

Koopman , BaouknemoHkoH.

Pirauge, of groot Schip van de
Wilden, Canaoua.

Klein Schip van de Wilden, dat
wy Canot noemen , CottliaU.

Schip, Kanabire, dit komt zon-
der twijfièl van ons Francoyfch
woord.

Koorde, of touw, Jbitarrou.

Kabel , Kaboya. Dat is een woord
dat na ftameling gelijkt , en dat

zy hebben gevormt , zonder
twijffel , zedert dat zy met de
K k vrem-
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i

'

vremdelingen hebben verkeert.

Gelijk ook eenige vaa de vol-

gende.

Anker, Tiehibani en Ankouroute.

Mes, Comhike.

Knipfcheiren, Chirachi.

Veel, Mouchs. Woord van de

gefchonde taal.

Tien , Chonnoücabo ra't'm , dat is

te zeggen , alle de vingeren van
de handen.

Twintig , Chonnoücabo ra'im
,

Chonnougouci raïm , dat is te

Zeggen , aüe de vingeren van
de handen , en alle de teenen

van de voeten.

Zy konnen niet verder tellen.

Ziet daar uw bedde, bouekra.

Ziet daar uw eten, En yerebali.

Ziet daar uwen drank , En ba-

toni.

Groten dank, ofwel, Tas.

Ja, Anhan.

Neen, Qua.

Morgen, Alonkar.

Goeden dag , Maboue.

Vaar wel , Huichau.

VL ZIERADEN
en

W A P E N E N.

Krc

nuiftcrijen , of Beuzelingen

in 't gemeen, Cacones.

oojae , Tiamaubonu

Bagge, Touhjiboun.

Hals fnoer, Eneka.

Mijn hals fnoer , Tnekali.

Armring, Nournari.

Oorbehangzelen , Narika'eU.

Gordel, fec&nti, of Niranvary.
Broosje, TichcpoHk».

Frangoyfche kamme , Barna. Dat
is ons woord in ftamel taal.

Kamme van Rieten , Bouléra.

Neusdoek, of fnuitdoek , Nam»
ragle'.

Spiegel , Chibouchi.

Degen , Echoubara.

Roer, Musket, Kakkbouchm.
Pi Hooi , Rakabouchou raeu , ei-

gentlijk , klem roer , of klein

musket.

Gefchut, Katoen.

Pijk, Hellebaart, Ranicha.

De punt, M. Lichiban, V. Lu*
boulougoti.

Het midden , Lirana.

Het einde, Tiona.

De boog, M. Oullaba, V. ChU
mala. Deze twe woorden be-
teikenen ook een Boom.

De peze van den boog , Ibitar-

roti. '

,

Pijlen , Aloukni , Bouleoua , Hippe*.

Wapen knods ; waar mede de
Wilden haar dienen in de ge-
vegten in plaatze van fwaar*
den , bomton.

VIL LANDj
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VII. LAND, WATER
en

LÜGT-GEDIERTE.

Hond, Anly.

Teve, Omüéanly. Eigent-

Jijk het Wijfje van den Houd.

Verken, Bouirahou. Zy noemen
het ook zooitijds, Ceincein.

Simme, of gebaarde Meer-katte

,

Alouata.

Schild - padde , Catallou , en in

ftamel taal , Tonille,

Grote Egdiffen , Onayamak* , dit

.. zijn de zelve die andere India-

nen Jganas noemen.

Kleine Egdiflche , of Mugge-
flikker, Qulleouma.

Ratte, Karattoni.

Katte, Mechott.

Soldaat, ofSlekke, Makère'.

Miere, Hage.

Spinnekoppe, Konkele'.

Serpent, Héhué.

Slange , Gouloubéra. Uit het

Spaanfch.

Schorpioen, Akowou.

Vifch, Authe, en in bedorven

taal, Püket.

Kinkgehoorqte , Schelpen. Zy
noemen de vifch , en zy voe-

gen 'er Ora by ; gelijk of men
zeide het deksel , .of de fchelfe

van den vifch. Aldus Otmtta

Wwden«Boek. 259
boni ora , is het gene wy ge-

meenlijk een Lambü noemen.

Mouskite , of eene zoorte van

muggen , Aétero.

Andere zoorte van Muggen, ge-

meenlijk Maringons genaamt j

en onder die naam bekent,

Malu KaUbala. Die witte

voeten hebben.

Vliege, Huèréhuère
9
.

Blinkende Mugge, Cagouyou, dit

komt eenigzins over een met de

Cêcuyos van d' andere Indianen.

Vogel , lamulot*.

Kalkoenfche haan Ouekfüipikaka.

Kalkoenfchehinne, Ouèüépkaka*

Gemene hinne, Kayou.

Endvogel , Kanarou.

Ganze, Iriria.

Pefroket, Këttléhuec.

Duive, Ouakouk?ua.

Tortel-duive, Oulleot*.

Perdrijs, Ouallami.

Pluim , of veder , Totibanna , dit

is ook een blad,

Wieke, of arm, Tarreuna.

Bek , of mond , Tiottma.

Voet, ofpootei Téugottti,

VIII. B O M E N
.'-,: en j,

P L A tf T ÉN.

oom, Htt'èhuè.

PIan te , Ninanteli .

KI; 2, Bloe-

Tga
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Bloemci llkhuê.

Vru-gt, of graan, Tun
Dit is ook eenBlad, Toubanna

pluim.

Tak, Touribowi.

Doorn, kwaft, HuêhttTysu s ei-

gentlijk , het hair van den

Booms oïHittbu'èakon $ gelijk

of gy wilde zegge , d* eogen

van den boom.

Eene Wildernifie, Arabott.

Vijgen, Backt'ukon.

'Ly noemen d' Oranje-appelen en

de Citroenen gelijk wy, om
dat deze vrugten uit Europa tot

haar zijn gekomen.

Caffie- of Canehxie-boora , Ma-
limali.

Katoen , Monóulou,

Katoen-boom , ManottlouAkecha.

Druive-boom, Onliem.

Rakette, een vrugt aldus by de

Frangoyfchengenaamt, Batta.

Grote Cardon , Toorze of wafch-

keerze genaamt, Akouierot*.

Tabak, Touli.

Meloen , Battis.

Boon of Erweet , Mancouti.

Rotting ofRiet, in 't algemeen

,

Mamboulöu Ttkatket*

Zuiker-riet, K&iiche.

Zap- ofte wijn ^an.Zuiker-rieten

,

Kaniehira,

Zuiker , Choucre. Dit is ons ei-

gewoord in kromtong;

Kantïbaanfch M 'oorden - Eoek*

Een kruid , Kalao.

Wortel om t' eten , Torale".

IX. HOOFTSTOFFELYKE
en

ONBEZIELDE DTNGEN.

De Hemel, en eene wolke,
Oubékon.

Witte wolke , Allirott.

Bruine wolke, Oualüon.

Mifl, Nevel, Kemerei.

Sterre, OttaloukoHma.

Zon , M. Huyeyott, V. Kachi,

Mane, M.Nonum t het gene ook
d' aarde bcteikent , V. Kati.

Dag-loop , Lihuyeouli.

Klaarheiden Af-fehijnzel, Lal*
loukone.

Ligt , Lagvenank
Nagt, AriaboH.

Duifterni/lèn , Bourreli.

Het is dag , Haloukaali.

Het is nagt , boureokaali.

Lugt, Ndouarglé,

Wind, bebeité, het befeikent ook
zomtijds de lugt.

Vuur, Ouattou.

Afïche, baüift*.

Regen, Konóboui.

Hagel fYs , Sneeuw. Zy kennen;
dit niet. .

Winter, is haar ook onbekent.

De koude , Laraoyenlü

Zomer, Liromouli.

De



Karaibaanfche

De hitte, Lonbacha.

De fchone tijd ; feromonmeélj
,

zy noemen hem ook met den

naam van de Zomer.

Het is fchoon weder , Hueott-

meti.

Het is kwaad weder, Teheumeti.

Donder, Oualon ouyouhti.

Het geluit van den donder

,

Trtrguetenni.

Onweder , Totiallon , bointara
,

Ouragan: dat d'allergemeen-

fte naam is.

Regenboog , Alamoulou of Tou

Ióhco ; gelijk of men zeide,

. Gods-pluim of Cederbos.

Een berg, Québo.

Eene valeije, Taralironne.

Het op gaan , Tagreguin.

Eene vlakte, Liromonoboa.

Water, Riviere, Tóna.

Poeh Tttonaba.

Bron, fpringader, Taboulikani,

Putte, Chiekati.

Vlied, Tipouliri.

Zee, M. Balanna , V.Bokoua.

JLand ,. M. Nonum, dit beteikent

ook deMane, V.Mona.
Drek, Itika*

Zand, Saccao.

Weg, Erna.

Steen, Tébou.

Rotze, Emèali.

Eiland, Ottbao.

VafUand, ofVafte-kuft , bdouè*
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Hout , Huêhuéi dit beteikent ook
een boom.

Yzer, Crdbott.

Goud en Zilver, boulam,

Tin , Tialapirott.

Latoen, Kaoudnam.
Een gat , Toullepen s dit beteikent

ook een vcnfter.

Eene Rhcede, Beya, dat is het

woord van baje een weinig

verandert.

X. GEESTELYKE
of

Gods- dienstige dingen.

De ziele word uit-gedrukE

door het zelve woord dat

het hert-e beteikent. Ziet in

het op-fchrift van de delen

des Menfchelijken lighaam.

Een Geeft, M. Akamboué^ V.
Opoyem deze namen zijn alge-

meen. Daarom worden zy zom-
tijds gegeven aan den Geeft
des menfchen. Maar worden

- by- zonderlijk de goede Gee-
ften op-gelegt ; ten minften
die de Karaïbanen agter zoda-

nige te wezen , en die haar

plaatze van Goden houden.

Goede Geeft , die zy voor eene
Godheid houden ; envanwien
een yder onder haar den zij-

nen heeft voor zijnen byzon-

derea»
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deren God , is ook Ichehi

genaamt, dat het woord der

mannen is ; en Cbemun , het

welke dat van de vrouwen is j

en waar van het meervoudig

is Chemignum. Invoegen dat

deze woorden over -een -ko-

men met die van God
%
en van

Goden.

Mijn goede Geeft, ofmijn God,
M. IchemkoH^ V. Nécheméra-

kou.

.Boze Geeft , of Duivel. Man-
nen en vrouwen noemen hem
Maboya

,
gelijk alle onze Fran-

£oylchen uitfpreken j maar

de Karaïbanen fpreken hier de

B een weinig meer op zijn

Hoogduits uit , gelijk of wy
Mapoya fchreven.

Zy gsvzn ook den naam van Ma-
boya aan zekere Duivels * bro-

den , en aan zekere Planten

van kwaden reuk.

De Duivel , of de Boze Geeft is

hier: laat ons vlugten uit vre-

ze van hem. Maboya k&yen-

eti ,' Kaima loéri. Zy zijn dit

gewoon te zeggen als zy een

kwade reuk ruiken.

Offeranden die zy aan de valfche

Goden , of de kwade Geeften
doen Anacri.

Aanroeping, gebed , plegtigheid»

aanbidding: zy weten niet wat

dit te zeggen is.
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